
 

Danes regijska slovesnost CZ
KOSTANJEVICA NA KRKI - Ob svetovnem dnevu Civilne zaščite 
(CZ), ki ga obeležujemo 1. marca, bo danes popoldne v Galeri-
ji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki osrednja regijska slove-
snost, ki jo organizira Štab CZ za Posavje z Izpostavo Uprave 
RS za zaščito in reševanje Brežice in Občino Kostanjevica na 
Krki. Ob tej priložnosti bodo podelili priznanja CZ. Plaketo CZ 
sta že na včerajšnji državni slovesnosti na Brdu pri Kranju pre-
jela dolgoletni poveljnik Štaba CZ za Posavje Jožef Kos in dol-
goletni vodja operative v PGE Krško Stanislav Dvoršek. Zla-
tega znaka CZ letos ne bodo podelili, enega od treh srebrnih 
znakov CZ pa je Zdravstveni dom Sevnica prav tako prejel na 
Brdu pri Kranju. Danes ga bodo podelili še Ivanu Arnejčiču, 
ob praznovanju 110-letnice pa Prostovoljnemu gasilskemu 
društvu Šentjanž. Bronaste znake CZ bodo prejeli Cirila Gra-
dišar, Sandi Tršinar, Vincenc Knez, Roman Zakšek, Rafael 
Blas in 15. polk vojaškega letalstva.  P. P.
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Sklad za razgradnjo na 
»zakonskem« prepihu
Za junij je na Vladi RS, zatem pa še v Državnem 
zboru predvidena obravnava novega predloga 
Zakona o Skladu za razgradnjo NEK. Ta je za 
Krško nesprejemljiv: dopušča namreč možnost 
preselitve sedeža sklada ali prenos zbranih 
sredstev na drugega upravljavca, Krško pa 
utegne ostati tudi brez direktnih nakazil iz 
naslova nadomestila za omejeno rabo prostora.

 Stran 2

Državne ustanove kot 
najemniki prostorov

Številne izpostave državnih ustanov v Posavju 
delujejo v najetih prostorih drugih ustanov, podjetij 
in zasebnikov. Nekatere med njimi, najbolj izstopajo 
ustanove v Brežicah, za to plačujejo dokaj visoke 
mesečne najemnine, zato se postavlja vprašanje o 
racionalnosti takšnega najema. 

 Stran 3

PRFORCENHAUS IZBRAL PREDSEDNIKA - Vrhunec kostanjeviške Šelmarije je (vsaj za domačine) občni 
zbor Prforcenhausa, na katerem so v obliki »začinjenih« skečev satirično obdelali dogodke minulega 
leta v občini, pri čemer so se seveda lotili predvsem politične situacije v občini pa tudi nekaterih 
drugih zanimivih lokalnih osebnosti, zlasti gostincev. V najbolj grotesknem prizoru večera je zbrane 
kot »prišlek iz nebes« nagovoril celo nekdanji predsednik krajevne skupnosti Milan Herakovič. Na 
koncu so na najbolj demokratičen način - s prisilo - za novega predsednika Prforcenhausa izbrali in 
okronali Mira Drobniča. Več o pustnih prireditvah pa na str. 6.  Foto: Peter Pavlovič
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povedali so - o ponovni uvedbi obveznega služenja vojaškega roka

Ivan Kostevc, Dečno selo: Menim, da je po-
novna uvedba služenja vojaškega roka ko-
ristna s stališča, da mladi ponovno pridobijo 
navade, ki so kar nekako zbledele - red, di-
sciplino, odgovornost. Po drugi strani pa se 
sprašujem, v kolikšni meri bi bil s tem obre-
menjen državni proračun. Vlada oz. predlaga-

telji bi morali razmisliti, kakšen smisel ima sploh ta uvedba. 
Če bi bili stroški preveliki, bi bilo verjetno nesmiselno iti v to.

Milko Veršec, Bizeljsko: Strinjam se s po-
novno uvedbo naborniškega služenja vojaške-
ga roka. To mora biti v čast in veselje vsakemu 
posamezniku. Tri mesece aktivnega urjenja je 
dovolj, da se nekoga usposobi za obrambo do-
movine. Naborniki bi skupaj s profesionalnim 
sestavom in strateško rezervo zagotovili pot-

rebno varnost države in državljanov. Novodobni čas za vojaka 
nosi marsikaj več, predvsem mislim na klasično vojskovanje.

Zdravko Groboljšek, Sevnica: Ko se predla-
gajo sistemske spremembe, kot je ponovna 
uvedba obveznega služenja vojaškega roka, 
mora predlagatelj imeti tudi konkreten odgo-
vor na vprašanje, kako navedeno uresničiti. 
Prav tako se 'boljše' vzgoje mladcev ne rešuje 
namesto staršev z državnimi nameščenci! Pa 

tudi vrednota 'ohranitve' domovine z orožjem je izgubila na po-
menu. Nekaj je jasno: pobuda 'večnega K.' je čista demagogija!

KRŠKO - Nuklearno elektrarno Krško so 17. februarja popoldne, 
malo po 14. uri, po kratkotrajni, nekaj več kot enodnevni zausta-
vitvi ponovno vključili v elektroenergetski sistem. Elektrarna se 
je namreč dan pred tem zjutraj zaustavila zaradi odstopanja v de-
lovanju regulacijskega ventila glavne napajalne vode na klasič-
nem delu elektrarne oziroma kot je pokazala diagnostika, zaradi 
okvare tokovno tlačnega pretvornika, ki so ga ekipe NEK zame-
njale. Kot so pojasnili v elektrarni, sta regulacijska ventila glavne 
napajalne vode dva, njuno delovanje pa je namenjeno regulaciji 
oziroma kontroli pretoka napajalne vode in vzdrževanju ustre-
znega nivoja vode v uparjalniku. Gre za kompleksne komponen-
te iz več sestavnih delov in podsklopov. Na enem izmed podsklo-
pov se je okvaril pretvornik, ki pretvarja tokovni signal v tlačni 
signal, saj se ventil upravlja z instrumentacijskim zrakom. Nepri-
čakovano okvaro so odpravili z namestitvijo novega pretvornika, 
preventivno so ga zamenjali tudi na drugem regulacijskem ven-
tilu. Po obsežnih testiranjih je sledil ponovni zagon elektrarne 
in vključitev v elektroenergetski sistem. V NEK so poudarili, da  
kratkotrajna zaustavitev elektrarne ni imela nikakršnih vplivov 
na okolje.  P. P.

Enodnevna zaustavitev NEK

Pripravljavci novega predlo-
ga zakona na Ministrstvu za 
infrastrukturo so vanj vnes-
li kar lepo število sprememb. 
Po eni izmed njih, ki je verje-
tno še najmanj 'boleča', naj bi 
se sklad imenoval Sklad za raz-
gradnjo NEK ter odlaganje RAO 
in IG iz NEK. V nadaljevanju je 
sedež Sklada načeloma še ved-
no opredeljen v Krškem, to je 
v občini, v kateri jedrski objekt 
tudi obratuje, in ki je v vseslo-
venskem, če že ne meddržav-
nem interesu odstopila prostor 
tudi za načrtovano izgradnjo 
odlagališča nizko in srednje ra-
dioaktivnih odpadkov. Vendar 
pa je dodana določba, da lah-
ko ustanovitelj sprejme spre-
membo sedeža sklada, kar po-
meni njegovo preselitev. Za to 
obstaja pravzaprav velika ver-
jetnost, saj je v predlogu zako-
na tudi določba, da lahko usta-
novitelj s sklepom določi, da 
sklad delno ali v celoti prene-
se upravljanje premoženja na 
drugo osebno javnega prava, 
ki za to izpolnjuje zakonske 
pogoje, to je ohranjanja njego-
ve vrednosti, likvidnosti, zah-
tevane donosnosti ipd., čemur 
načeloma ustrezajo investicij-
ski skladi. 

Sklad naj bi namreč, kakor ugo-
tavlja pripravljavec, do sedaj iz-
vajal preveč tvegano naložbe-
no politiko, s katero ni ohranil 
vrednosti naložb. S tem so se 
posledično zmanjšala potreb-
na sredstva za razgradnjo NEK 
in izvedbo programa odlaganja 
odpadkov in izrabljenega gori-
va. Po zaključnem računu skla-
da 2015, ki ga je potrdil njegov 

Ponovno apetiti po Skladu NEK
KRŠKO - Konec leta je Ministrstvo za infrastrukturo dalo v javno obravnavo predlog novega Zakona o Skla-
du za financiranje razgradnje NEK ter odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz NEK (v 
nadaljevanju Sklad). Po njem lahko občina Krško izgubi sredstva, nakazane pa so tudi želje po selitvi Skla-
da v Ljubljano.

upravni odbor junija lani, je 
sklad v letu 2015 v primerjavi 
z letom 2014 povečal premože-
nje splošnega sklada za 2,4 od-
stotka ali 4,5 mio evrov na letni 
ravni, to je s 184,3 mio evrov 
na 188,9 mio evrov. V letu 2015 
je sklad ustvaril 12,5 mio evrov 
prihodkov, kar je za štiri od-
stotke manj od načrtovanih, v 
primerjavi z letom 2014 pa so 
bili prihodki nižji za dobrih 11 
odstotkov. V obdobju od leta 
1998, ko je sklad začel sofinan-
cirati program dela Agencije za 
radioaktivne odpadke (ARAO), 
je v ta namen realiziral 37,24 
mio evrov sredstev. Sklad je 
imel konec leta 2015 kljub pre-
strukturiranju naložb na svo-
jem portfelju še vedno nekaj 
neustreznih naložb iz prete-
klih let, in sicer obveznice DZS 
v višini dobrih 3,7 mio evrov in 
za dobrih 1,6 mio evrov delnic 
elektrodistribucijskih podjetij. 

Sklad ob tem, da zagotavlja fi-
nančna sredstva za izvajanje 
nalog ARAO, od leta 2004 na 
podlagi Uredbe o merilih za 
določitev nadomestil zaradi 
omejene rabe prostora na ob-
močju jedrskega objekta plaču-
je zaradi načrtovanih investicij 
tudi nadomestilo občini Krško. 
Do leta 2009 so nadomestilo 
prejemale poleg občine Krško 
še občine Kostanjevica na Krki 
(samo 2007 in 2009), Brežice 
in Sevnica, od leta 2010 dalje 
občine Krško, Kostanjevica na 
Krki, Brežice in Kozje. Od za-
četka leta 2015 je po zmanjša-
nju krožnega območja omeje-
ne rabe prostora za odlagališče 
NSRAO z 10 km na 500 m zrač-

ne linije upravičena samo obči-
na Krško, ki je v letu 2015 pre-
jela dobrih 5,4 mio evrov. 

Na kakšen način lahko po no-
vem predlogu občina Krško iz-
gubi sredstva oziroma naj ne bi 
bila več nakazana neposredno 
na njen račun? Po Zakonu o 
varstvu pred ionizirajočimi 
sevanji in jedrski varnosti naj 
bi bil upravičenec do sredstev 
upravljavec jedrskega objek-
ta, v tem primeru pa je lastnik 
in investitor odlagališča Repu-
blika Slovenija. Do pridobitve 
gradbenega dovoljenja za od-
lagališče (predvidoma prihod-
nje leto) je zavezanec za pla-
čilo sklad, nakar, kakor lahko 
razumemo iz interpretacije in-
frastrukturnega ministrstva, 
naj bi, glede na to, da je odla-
gališče infrastruktura držav-
nega pomena, katere uprav-
ljavec je v imenu RS dotično 
ministrstvo, sredstva prihaja-
la na njegov račun. Zatem naj 
bi jih ministrstvo glede na izka-
zane potrebe sicer vračalo ob-
čini Krško, v kar pa je po dose-
danjih slabih izkušnjah občine 
v zvezi z nerealiziranimi pro-
tokoli, resnici na ljubo, le tež-
ko verjeti. 

Vsekakor ne gre za prvič iz-
ražene apetite po sredstvih iz 
naslova omejene rabe prosto-
ra, do katerih je upravičenka 
občina Krško, a je ta poskus po 
mnenju mnogih najnevarnejši 
do sedaj. Medtem pa se očitno 
nihče ne ukvarja z največjim 
problemom, to je skupno od-
govornostjo lastnic objekta za 
ravnanje z radioaktivnimi od-
padki in izrabljenim gorivom. 
Slovenija in Hrvaška sta na-
mreč že decembra 2001 pod-
pisali meddržavno pogodbo, 
s katero sta soglašali, da bos-
ta zagotovili učinkovito skup-
no rešitev za razgradnjo NEK 
ter za odlaganje NSRAO. Do se-
daj se državi še nista uspeli do-
govoriti za skupno odlagališče 
NSRAO, zaradi česar sloven-
ska stran nosi breme in stro-
ške tudi vsega načrtovanja iz-
gradnje odlagališča. V kolikor 
se tudi v prihodnje ne bosta, bi 
morala Hrvaška med leti 2023 
in 2025 odstraniti svoj de-
lež radioaktivnih odpadkov iz 
NEK, v nasprotnem primeru, 
kot je opozorilo tudi Računsko 
sodišče, pa bo morala za celot-
no breme odpadkov kot drža-
va izvora poskrbeti Slovenija. 
 Bojana Mavsar

Svetniki kritično o (ne)gradnji 
odlagališča NSRAO
KRŠKO - Na 20. seji občinskega sveta Krško,  ki je zasedal 16. 
februarja, so se svetniki med drugim seznanili s poročilom 
Komisije za spremljanje izgradnje odlagališča NSRAO. Zače-
tek izgradnje zavira sprejem vrste zakonov, je dejal predse-
dnik komisije dr. Miran Veselič, kritične zastoje pa predsta-
vlja tudi pomanjkanje virov financiranja.

Po poročilu predsednika dr. Mirana Veseliča, ki je povedal, da 
zamiku botruje več faktorjev, zaradi česar se utegne pričetek iz-
gradnje zamakniti globoko v letošnje oziroma prihodnje leto, 
med drugim nov Zakon o Skladu za razgradnjo NEK, ki je v javni 
obravnavi, prav tako je v medresorskem usklajevanju noveliran 
Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, 
poleg tega ARAO (Agencija za radioaktivne odpadke) še naprej 
deluje kot javni gospodarski zavod, ki lahko zgolj pripravlja do-
kumentacijo, ne more pa izvajati gradnje odlagališča. Prav tako 
je v mirovanju še Zakon o koncesijah, vse navedeno pa botruje 
temu, da se projekt izgradnje odlagališča NSRAO vse bolj zami-
ka v nedoločen čas v leto 2017 ali še kasneje, četudi naj bi letos 
po oceni ARAO že začeli z izvajanjem nekaterih pripravljalnih del 
na lokaciji, samo gradbeno dovoljenje pa naj bi bilo pridobljeno 
v prihodnjem letu. Po s strani svetnikov kritični razpravi je na to 
temo občinski svet sprejel več sklepov, ki so bili posredovani Vla-
di in resornim ministrstvom, med drugim, da Ministrstvo za in-
frastrukturo še pred prvim branjem Zakona o skladu za financi-
ranje razgradnje NEK ter razgradnje RAO in izrabljenega goriva 
iz NEK predstavi zakon občinskemu svetu občine Krško (o na-
vedenem zakonu in njegovih potencialnih posledicah za občino 
Krško pišemo v prispevku poleg). Občinski svet je zavezal tudi 
Komisijo za spremljanje izgradnje odlagališča, da se v roku treh 
mesecev sestane z Meddržavno komisijo za spremljanje med-
državne pogodbe, kjer naj izpostavi problem razmejitve odgo-
vornosti za odpadke med obema državama, saj do sedaj na tem 
področju ni nobenega napredka oziroma vse kaže, da bo tudi hr-
vaški del odpadkov ostal v Krškem.

V nadaljevanju seje so svetniki med drugim potrdili tudi Doku-
menta identifikacije za izvedbo agromelioracije na komasacij-
skem območju Gorice in Velikega Podloga. Kot je povedala mag. 
Zdenka Kramar iz KGZ Novo mesto, se prvotno načrtovan za-
četek izvedbe na teh območjih prestavlja iz letošnjega v prihod-
nje leto, saj je bil javni razpis objavljen šele v novembru lani, ob-
čina pa se mora za pridobitev evropskih sredstev iz tega naslova 
prijaviti do 10. marca. Na območju Velikega Podloga se bosta iz-
vajali komasacija in agromelioracija na 138 ha, medtem ko bo 
na območju Gorice izvedena le agromelioracija, saj je bila ko-
masacija zaključena že v letu 2015. Vrednost naložbe na obmo-
čju Velikega Podloga znaša dobrih 423 tisoč evrov, pri čemer naj 
bi občina iz evropskih skladov v ta namen pridobila okoli 82 % 
sredstev, medtem ko je investicija v ureditev dostopnih in po-
vezovalnih poti na območju Gorice ocenjena na 254 tisoč evrov, 
občina pa naj bi s strani države in evropskih skladov pridobila 
okoli 60 % sredstev.  

ŠE VEDNO VELIKO PREKRŠKARJEV
Na seji je Martin Cerjak, vodja Skupnega prekrškovnega orga-
na petih občin, podal tudi letno poročilo o delu redarske in in-
špekcijske službe ter izvajanju programa varnosti. Kot je pove-
dal, se je število kršitev na območju občine Krško v minulem letu 
(951) v primerjavi z letom 2015 (687) povečalo, kar je v prete-
žni meri posledica večjega števila izvedenih meritev hitrosti ter 
nadzora pri kršitvah druge prometne signalizacije. Pri 10.098 
vozilih, ki jim je bila izmerjena hitrost na desetih meritvah na 
različnih lokacijah po občini Krško, je bilo ugotovljenih 369 pre-
koračitev. Pri tem v večini ni šlo za ekstremne prekoračitve, na 
sodišče pa je bil poslan le en obdolžilni predlog, ki se je končal 
z odvzemom vozniškega dovoljenja. Še vedno beležijo veliko kr-
šitev na območjih mirujočega prometa, največ zaradi parkira-
nja na pločnikih, pri čemer še posebej izstopa ulica CKŽ. Redarji 
so sicer prekrškarjem izrekli 263 opozoril in izdali 366 plačil-
nih nalogov, kar je skoraj enkrat več kot v letu 2015. Na podla-
gi ugovorov je bilo sicer 55 postopkov ustavljenih, plačanih pa 
520 glob. Svetniki so med drugim sprejeli tudi sklep, da se Splo-
šni bolnišnici Brežice nakaže 5.000 evrov za sofinanciranje na-
kupa digitalnega mamografa.
 Bojana Mavsar SMC, Beethovnova 2, Ljubljana 

VABILO
V petek, 3. marca 2017,

 bo predsednik DZ dr. Milan Brglez 
obiskal Posavje.

V sklopu obiska bomo organizirali 

POGOVOR S PREDSEDNIKOM 
DRŽAVNEGA ZBORA

o delu v slovenskem parlamentu.

Pogovor bo ob 19. uri v Hotelu City Krško,
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško.

Vljudno vabljeni!
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UPRAVNO SREDIŠČE 
V PC GASA

Med tistimi, ki nudijo prostore 
največ državnim ustanovam, je 
brežiško podjetje Skala d.o.o., 
ki je pred slabim desetletjem 
v središču Brežic, na naslovu 
Cesta prvih borcev 24a, zgra-
dilo Poslovni center Gasa, v 
katerem med drugim domu-
jejo Upravna enota Brežice, 
inšpektorat za delo, tržni in-
špektorat, izpostava Uprave za 
varno hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin, geodetska pi-
sarna, inšpektorat za okolje in 
prostor, inšpektorat za infra-
strukturo ter Center za soci-
alno delo Brežice. Kot so nam 
sporočili z Ministrstva za javno 
upravo, je mesečna najemnina 
oz. leasing za prostore naštetih 
ustanov, z izjemo CSD Brežice, 
18.569,84 evra (stavba se to-
rej odplačuje in po plačilu lea-
singa, leta 2021, bodo prostori 
postali last Republike Sloveni-
je), prostori CSD Brežice pa 
po podatkih resornega Mini-
strstva za delo, družino, soci-
alne zadeve in enake možnos-

ti (podatek za december 2015) 
stanejo 3.804,40 evra meseč-
no. Vsi skupaj torej Skali pri-
nesejo dobrih 22 tisoč evrov 
mesečno. 

Načelnik UE Brežice Darko 
Bukovinski pojasnjuje, da so 
Vlada RS kot najemnik in ta-
kratni Servis skupnih služb 
Vlade RS kot plačnik ter go-
spodarska družba Skala d.o.o. 
iz Brežic leta 2005 sklenili po-
godbo za najem nepremičnine 
s postopnim odkupom (finanč-
ni leasing) neopremljenih, fi-
naliziranih poslovnih prosto-
rov v skupni neto uporabni 
površini 1.344,86 m2 in 50,70 
m2 parkirnih mest. Upravna 
enota Brežice prostore upo-
rablja od vselitve 28. 8. 2006, 
poleg nje so uporabniki po-
slovnih prostorov tudi že ome-
njene inšpekcijske službe ter 
geodetska pisarna. »Pogodba 
je sklenjena za 180 mesecev, to 
je do 14. 1. 2021. Najpozneje 
takrat bodo navedeni poslovni 
prostori prešli v last Republi-
ke Slovenije,« nam je odgovo-
ril Bukovinski, ki ob tem doda-
ja, da UE Brežice ne bremenijo 
stroški najema in finančnega 

leasinga, so si pa z njimi za-
gotovili prostorske pogoje za 
trajno in zanesljivo funkcioni-
ranje ter izboljšali dostopnost 
storitev uporabnikom, kar je 
bilo v prejšnjih prostorih v las-
ti in na lokaciji Občine Breži-
ce bistveno slabše. »Ravno za-
radi takih prostorskih razmer 
smo prišli v program reševa-
nja in zagotavljanja prostor-
skih pogojev za delo Vlade RS. 
Z realizacijo investicije je tudi 
lokalna skupnost pridobila po-
goje za delo, občani pa smo v 
nekdaj neuglednem in delno 
devastiranem delu mestne-
ga jedra Brežic pridobili nove 
prostorske možnosti,« meni 
načelnik.

FURS NAJEMNIK 
V NEKDANJEM HOTELU

V neposredni bližini, na drugi 
strani ulice oz. na naslovu Ces-
ta prvih borcev 39a (v stavbi 
nekdanjega hotela) ima pro-
store brežiška enota Finanč-
ne uprave RS, ki lastniku stav-
be, podjetju Antea s sedežem v 
Bojsnem pri Globokem meseč-

no plačuje 20.636 evrov naje-
mnine. Za izjavo glede (ne)
racionalnosti takšnega naje-
ma ter vpliva, ki ga nanj ima-
jo na lokalnem nivoju, smo 
prosili direktorja FURS Breži-
ce Jureta Logarja, ki pa nam 
je odgovoril, da vso komuni-
kacijo z javnostjo vodi Gene-
ralni finančni urad, kjer pa 
so nam povedali le, da z ne-
premičninami centralizirano 
upravlja Ministrstvo za javno 
upravo. Od tam so nam odgo-
vorili, da so za prostore FURS 
Brežice v fazi pogajanj za zni-
žanje najemnine, »hkrati pa iš-
čemo lokacijo, kamor bi lahko 
(po možnosti v lastne prosto-
re) omenjeni organ preselili«. 
FURS ima pisarni tudi v pro-
storih v državni lasti na Šofer-
ski ulici v Krškem in v prosto-
rih Občine Sevnica na Glavnem 
trgu 19, kjer pa imajo najem 
brezplačen. 

Poglejmo še k ostalim izposta-
vam državnih organov. Uprav-
na enota Krško deluje deloma 
v lastnih in deloma občinskih 
prostorih na naslovu CKŽ 14, a 
zanje ne plačuje najemnine ob-
čini, prav tako ne za delovanje 

Krajevnega urada Kostanjevi-
ca na Krki na naslovu Ljubljan-
ska cesta 7. Sevniška upravna 
enota je 'razbita' na kar tri na-
slove: na osrednjem naslovu 
Glavni trg 19a plačuje Obči-
ni Sevnica 692 evrov mesečne 
najemnine, na naslovu Glav-
ni trg 25 247 evrov mesečno 
podjetju MKT Radej, na Glav-
nem trgu 27 pa ima prostore v 
brezplačni uporabi. Brez stro-
škov najemnine delujeta tudi 
Krajevni urad Radeče (UE La-
ško) v prostorih v lasti Občine 
Laško na Ulici Milana Majcna 
1 in Krajevni urad Bistrica ob 
Sotli (UE Šmarje pri Jelšah) v 
občinskih prostorih na naslo-
vu Bistrica ob Sotli 17.

V začetku smo omenili že bre-
žiško geodetsko pisarno: krška 
gostuje v prostorih Občine Kr-
ško na naslovu CKŽ 15, kar jo 
stane 1.318 evrov mesečno, 
sevniška geodetska uprava 
pa v prostorih na Trgu svobo-
de 9, za kar lastniku, Savskim 
elektrarnam Ljubljana, plaču-
je 1.837 evrov mesečno. Brez 
stroškov najema oz. v prosto-
rih v lasti Republike Slovenije 
delujejo vsa posavska sodišča: 
Okrožno in Okrajno sodišče v 
Krškem na lokacijah CKŽ 12 
in Šoferska 1, Okrajno sodiš-
če v Brežicah na lokaciji Ces-
ta prvih borcev 48 in Okrajno 
sodišče v Sevnici na lokaciji 
Glavni trg 30. Enako velja za 
Okrožno državno tožilstvo v 
Krškem na naslovu CKŽ 15a. 
Tudi Izpostava Uprave RS za 
zaščito in reševanje Brežice 
deluje v prostorih (Cesta svo-
bode 15), ki  so v lasti Repu-
blike Slovenije oz. v upravlja-
nju Ministrstva za obrambo, 
zato nimajo stroškov najema. 
V državnih prostorih na Cesti 
4. julija 42 deluje tudi krška iz-
postava AJPES.

Uvodoma smo omenili brežiški 
CSD. Krški CSD deluje v držav-
nih prostorih na naslovih CKŽ 
11 in Šoferska 1, v svoji lasti 
imajo tudi prostore Varne hiše, 
za dejavnost Kriznega centra 
za mlade na naslovu MDB 14 v 
Leskovcu pri Krškem plačuje-
jo 1.186,20 evrov mesečne na-
jemnine lastnici Ivoni Abram, 

za dejavnost Zavetišča za brez-
domce na Bohorski 3 na Seno-
vem pa 220,79 evra podjetju 
Rudar Senovo. CSD Sevnica de-
luje na naslovu Trg svobode 9 
deloma v lastnih in deloma v 
najetih prostorih v lasti pod-
jetja Rafael d.o.o., kar jih stane 
878,88 evra mesečno. 

VISOKA NAJEMNINA 
ZA BREŽIŠKI DU

Ko smo že pri ustanovah s pod-
ročja socialnega varstva, pog-
lejmo še k domovom za osta-
rele. Medtem ko je krški Dom 
starejših občanov zgradila dr-
žava in zato ne plačuje naje-
mnine, je objekt brežiškega 
Doma upokojencev na Do-
bovski cesti 8 zgradilo podje-
tje Prodoma d.o.o., odprli so ga 
konec leta 2014. Mesečni stro-
šek najemnine znaša kar zajet-
nih 34.867 evrov. Bre žiški DU 
sicer sodi pod okrilje Doma 
upokojencev in oskrbovancev 
Impoljca, ki deluje na naslovu 
Arto 3, pod katerega sodi še 
Dom upokojencev Sevnica na 
naslovu Trg svobode 17. Pro-
stori omenjenih enot so v dr-
žavni lasti, zato ustanova za-
nje ne plačuje najemnine, jo 
pa plačuje trem lastnikom 
objektov za štiri bivalne eno-
te (v Boštanju, Dolnjem Bre-
zovem in dve na Mrtovcu): Jo-
žetu Deželaku 2.193,55 evrov 
mesečno, Janezu in Jožefi Re-
vinšek 1.806,46 evrov me-
sečno in Moniki Grmovšek 
903,23 evrov mesečno. V pro-
storih nekdanjega dvorca, ki so 
v državni lasti in zato brez na-
jemnine, deluje še Trubarjev 
dom upokojencev v Loki pri 
Zidanem Mostu.

Direktorica DUO Impoljca An-
dreja Flajs na naše vprašanje 
glede dokaj visoke najemnine 
za objekt DU Brežice v daljšem 
odgovoru pojasnjuje, da se je v 

brežiški občini, tako kot dru-
god, v zadnjem desetletju po-
večalo število oseb, starejših 
od 65 let, zaradi česar nekdanji 
dom potreb kraja že nekaj let 
ni več zadovoljeval, zato so se 
začele aktivnosti iskanja mož-
nosti za izboljšanje položaja. 
»Rešitve so se iskale dalj časa, 
skupaj z ustanoviteljem in lo-
kalnim okoljem, naredili so se 

izračuni stroškov in projekci-
ja za adaptacijo in dograditev, 
odločilno vlogo pa je imelo dej-
stvo, da ni bilo mogoče zago-
toviti vira financiranja. Sledili 
smo stališču MDDSZEM, da za-
sebni investitor namensko za 
najem objekta zgradi objekt 
za potrebe izvajanja dejavno-
sti DU Brežice,« pravi Flajsova. 
Tako je bil v dobrem letu zgra-
jen nov objekt, koncept go-
spodinjskih enot s povečanim 
številom postelj za 40 mest. 
Pogodba o najemu objekta za 
izvajanje varstva starejših v 
občini Brežice je bila podpisa-
na na osnovi postopka s poga-
janji za oddajo javnega naroči-
la, najemni objekt pa je v celoti 
namenjen potrebam za izvaja-
nje varstva in oskrbe starejših. 
»Znesek najemnine znaša 5,86 
€ na m2 neto tlorisne površi-
ne objekta. Stroški najemnine 
se pokrivajo iz prihodkov so-
cialne oskrbe, ki jih plačuje-
jo stanovalci  oziroma svojci 
ali občina, če sami nimajo do-
volj sredstev v skladu z 100. 
členom Zakona o socialnem 
varstvu in Uredbo o merilih za 
določanje oprostitev pri pla-
čilih socialno varstvenih sto-
ritev,« odgovarja direktorica 
in ob tem izpostavlja sodob-
ne bivalne pogoje v brežiškem 
domu, ki so marsikaterega ob-
čana privabili nazaj v doma-
či kraj.

Sorodni domovom za sta-
rejše so varstveno-delov-
ni centri. Osrednji posavski, 
Varstveno–delovni center Kr-
ško-Leskovec za svoje osre-
dnje prostore na Ulici Staneta 
Žagarja 4 v Leskovcu nima na-
jemnih stroškov, saj so v lasti 
resornega ministrstva, plaču-
je pa najemnino Jožetu Ficku 
iz Ljubljane za oddelek (1.560 
evrov mesečno) in bivalno 
enoto (2.745,72 evrov meseč-
no) na Ulici Anke Salmič 9a. V 

najetih prostorih delujeta tudi 
bre žiška enota VDC (Trdinova 
ulica 1), kjer za prostore v lasti 
podjetja Gradbeništvo in pre-
vozi Jože Kodrič s.p., Leskovec 
pri Krškem, plačujejo 2.773,06 
evrov mesečne najemnine, ter 
sevniška enota VDC (Cankarje-
va ulica 1), kjer lastnik, Obmo-
čna obrtna zbornica Sevnica, 
dobi 2.674,37 evrov mesečno. 

Največ državnih najemnikov je v Brežicah

V okviru Zavoda RS za zaposlo-
vanje, Območne službe Sevni-
ca delujejo trije uradi za delo, 
poleg sevniškega še v Breži-
cah in v Krškem. Dejavnost op-
ravljajo tako v lastnih kot na-
jetih poslovnih prostorih. Na 
Trgu svobode 32 v Sevnici, kjer 
je sedež območne službe in se-
dež Urada za delo Sevnica, so 
poslovni prostori lastni. Urad 
za delo Krško deluje pretežno 
v svojih prostorih na Dalma-
tinovi 8, novembra 2013 pa 
so najeli tudi manjši poslovni 
prostor, za katerega lastniku, 
Občini Krško, mesečno plača-
jo 118,32 evrov. Urad za delo 
Brežice izvaja svojo dejavnost 
izključno v najetih prostorih v 
lasti Term Čatež na Černelčevi 
3a z mesečnimi stroški najema 
v višini 1.220,10 evra. Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slo-
venije, Območne enote Krško, 
na vseh lokacijah (Bohoričeva 
9 v Krškem, Trdinova 1 v Bre-
žicah in Trg svobode 12 v Sev-
nici) opravlja v poslovnih pro-
storih v lasti zavoda.

MJU: LANI PRIHRANILI 
225 TISOČ EVROV

Čeprav v večini primerov, ra-
zen morda v izpostavljenih 
treh, ne gre za 'vnebovpijoče' 
zneske, pa ni potrebno veli-
ko matematike za ugotovitev, 
da gredo iz leta v leto za na-
jemnine teh ustanov milijoni 
evrov. Ena od zavez ministra 
za javno upravo Borisa Kop-
rivnikarja ob začetku man-
data je bila, da bo znižal tovr-
stne stroške v javnem sektorju, 
zato smo nanj oz. na Ministr-
stvo za javno upravo naslovi-
li vprašanje, katere ukrepe v 
tej smeri je sprejel oz. jih na-
črtuje in kako je zadovoljen z 
njihovim izvajanjem. Odgovo-
rili so, da MJU v ta namen iz-
vaja (letos že drugo fazo) vla-
dnega strateškega projekta 
centralizacije tega področja v 
okviru Direktorata za stvarno 
premoženje. »Že prvo leto iz-
vajanja centralizacije, torej v 
letu 2016, so bila iz naslova 
prihrankov na podlagi centra-
lizacije in ravnanja s stvarnim 
premoženjem zagotovljena fi-
nančna sredstva za investicije 
v višini preko 2,5 mio evrov,« 
zatrjujejo na ministrstvu. »S 
pogajanji z najemodajalci, od-
povedjo predragih pogodb oz. 
nižanjem količine najetih pro-
storov je bilo v letu 2016 do-
seženo za cca. 225 tisoč evrov 
prihranka.« Zapisali so še, da 
bo ključna prioriteta za leto 
2017 selitev državnih organov 
v lastne prostore, z odkupi lea-
singov in nakupom nepremič-
nin ter pogajanji pa ocenjuje-
jo, da bo v obdobju 2017-2018 
znižana povprečna najemnina 
na kvadratni meter za prosto-
re v upravljanju Ministrstva za 
javno upravo za 15 %. 

� Peter�Pavlovič,
 foto: Rok Retelj

Notranjost�Poslovnega�centra�Gasa,�ki�ga�država�postopoma�
odkupuje�od�podjetja�Skala�d.o.o.

FURS�Brežice� je�najemnik�v�
prostorih� bivšega� hotela� v�
lasti�podjetja�Antea.

Brežiški�dom�upokojencev�je�zgradilo�in�ga�oddaja�v�najem�
podjetje�Prodoma.

POSAVJE - V naši regiji delujejo številne izpostave državnih in drugih javnih ustanov, od upravnih enot in centrov za socialno delo do enot raznih državnih uprav, 
zavodov in drugih služb. Raziskali smo, v čigavih prostorih in s kakšnimi stroški najema delujejo, saj mnoge gostujejo v najetih prostorih v lasti bodisi drugih 
ustanov bodisi zasebnikov.
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Z MOTORJEM V ŠTIRIKOLESNIK; VOZILO PUSTIL NA TIRIH 
- Krški policisti so 25. 2. v Reštanju nad Senovim obravnavali 
prometno nesrečo, ki se je pripetila na gozdni poti in v kate-
ri je hude telesne poškodbe utrpel 17-letni motorist. Po ugo-
tovitvah policistov je mladenič zaradi neprilagojene vožnje z 
neregistriranim motornim vozilom čelno trčil v nasproti vo-
zečega 45-letnega voznika štirikolesnika. 
Sevniški policisti so 25. 2. ponoči obravnavali trk vlaka v vozi-
lo pri Gornjem Brezovem. Zaradi neprilagojene vožnje je 25-le-
tni voznik namesto čez cestni prehod čez železnico zapeljal na 
železniške tire in z vozilom obstal v jarku. Neodgovorno, saj ni 
nikogar obvestil o vozilu, ki je oviralo železniški promet, je ne-
poškodovan peš zapustil kraj, nakar je iz smeri Dobove proti 
Sevnici pripeljal vlak in z desnim delom oplazil zadnji del av-
tomobila. Vlak, v katerem ni bilo potnikov, je z vožnjo sicer 
nadaljeval, promet na tem delu železniške proge pa je bil ovi-
ran do 4. ure zjutraj, ko so odstranili poškodovan avtomobil. 
Kot so ugotovili policisti, je 25-letni povzročitelj nesreče vozil 
brez veljavnega vozniškega dovoljenja, o čemer, kakor tudi o 
povzročeni škodi, so obvestili pristojno tožilstvo.

PONAVLJAJOČE KRAJE GORIVA NA KRŠKEM GRADBIŠČU - 
V noči na 16. 2. so v Sevnici neznanci vlomili v prodajalno in 
odtujili več mobilnih telefonov, dva dni kasneje pa je bilo s par-
kirnega prostora na Cankarjevi ulici v Brežicah ukraden rdeč 
Renault megane, registrskih številk LJ-PR-476. Med 18. 2. in 
20. 2. so nepridipravi iz rezervoarjev dveh delovnih strojev 
na gradbišču v Krškem iztočili okoli 200 litrov goriva, dva dni 
kasneje so si v nočnih urah postregli z okoli 400 litri goriva še 
iz petih strojev, med 24. in 27. 2. pa so vlomili še v rezervoar-
je treh tovornih vozil in prav toliko delovnih strojev in si pri-
lastili okoli 530 litrov goriva. 

SAVA NAPLAVILA ŽIVALSKA IN ČLOVEŠKO TRUPLO - Ob 
poginulih pticah na širšem območju Posavja, ki jih delavci ve-
terinarske službe ali gasilci večkrat na teden povlečejo ali po-
berejo iz vod in drugih površin, nakar so zaradi preverjanja 
potencialne obolelosti za virusom ptičje gripe predane v na-
daljnjo preiskavo, je bila 19. 2. popoldan iz Save pri Orehovem 
potegnjena ovca, zatem pa še ena 24. 2. iz Save ob Savski ces-
ti v Sevnici. Dva dni pred tem, 22. 2., pa sevniški gasilci pri bo-
štanjski hidroelektrarni iz reke Save niso potegnili živalskega 
trupla, temveč človeško. � �Zbrala:�B.�M.

Branka Golob, Krško: Zima ni bila dolga, je pa 
bila mrzla, zato smo več pokurili. Kurimo cen-
tralno na drva. Imeli smo ogrevanje na kurilno 
oglje, vendar smo porabili okrog 4.000 litrov, 
kar je bilo predrago. Drva je treba pripraviti, 
vendar sedaj ne razmišljamo o drugem ogreva-
nju. Če kdaj ne bi več mogli pripravljati kurjave, 

bomo šli na kaj bolj enostavnega.

Lenka Možič, Ledina: Cena letošnje kurjave 
bo precej višja kot običajno, a doma, kjer ima-
mo peč na trda goriva, strošek kljub temu ne bo 
tako velik. Kurilno olje smo namreč že pred leti 
zamenjali za drva, ki jih pred zimo pripravimo 
v lastnem gozdu. Večji strošek predstavlja ogre-
vanje poslovnega prostora in razmišljam o me-

njavi energenta, ki bo cenejši, a kljub temu učinkovit. 

Martin Kerin, Selce pri Leskovcu: Takšne 
zime že dolgo ne pomnim, rekel bi, da je bila 
kurilna sezona dražja vsaj za kakšnih 30 odstot-
kov. V bistvu sem se že odločil za alternativo in 
verjetno se bom ogreval s pomočjo panelov, se 
pravi na električno energijo. Ker sem že starej-
ši, bom nekako vendarle lažje, čeprav s penzijo, 

plačal elektriko, kot pa še naprej sekal in zlagal drva.

Ivan Kovačič, Gabrje pri Dobovi: Pri nas doma 
kurilna sezona ne bo nič dražja kot sicer. Na se-
zono porabimo nekje 1000 litrov kurilnega olja 
in za približno 150 evrov drv. Prostori se s cen-
tralno pečjo res zelo segrejejo. Na tak način pri-
demo najceneje čez zimo, zato tudi ne razmiš-
ljamo o zamenjavi ogrevanja. Ne splača se nam 

imeti niti sončnih kolektorjev, ki so zelo dragi.

Letošnja kurilna sezona bo zaradi dokaj dolge, predvsem 
pa nekaj časa zelo mrzle zime najbrž dražja kot sicer. Se 
to pozna tudi v vašem domu in koliko več vas bo predvi-
doma stala kurjava ter ali morda zato razmišljate o zame-
njavi energenta oz. drugi vrsti ogrevanja, nas je zanimalo.

anketa

Bo kurilna sezona dražja?

Pravkar si se vrnil (kot sovr-
stnika sva se odločila, da se 
bova tikala) iz Madrida, kjer 
ste gostovali s Pandurjevim 
Faustom. S kakšnimi vtisi si 
se vrnil?
Od premiere je minilo leto in 
pol in v tem času smo imeli 
veliko zelo uspešnih medna-
rodnih gostovanj. Vse Toma-
ževe predstave so vedno vzbu-
jale veliko zanimanja, čustev in 
strasti. Po njegovi smrti se je 
zanimanje za Fausta še pove-
čalo in predstavo je pravza-
prav težko igrati, saj čutimo 
posebno poslanstvo, ker je 
bila to njegova zadnja predsta-
va, in smo zato še posebej dov-
zetni za vtise. Tokrat je bilo v 
Madridu še posebej ganljivo 
in slovesno, ker je Tomaž tam 
ustvarjal deset let, naredil se-
dem predstav ter je bil tam v 
bistvu bolj prisoten kot v Slo-
veniji. V enem nauglednejših 
madridskih gledališč, Teatro 
Español, so se odločili povabiti 
dve predstavi, Fausta in Brez-
madežno/Immaculato, ki jo je 
v spomin Tomažu dokončala 
dramaturginja Livija Pandur, 
njegova sestra in moja žena, ob 
tem pa so bile na trgu razsta-
vljene fotografije Aljoše Rebo-
lja iz Tomaževega opusa v Špa-
niji. To je bil celovit dogodek, 
bilo je zelo emotivno, saj smo 
se srečali z večino igralcev, ki 
so sodelovali s Tomažem, dru-
žili smo se in spominjali. Ker 
sem spremljal Livijo, sem bil v 
zadnjih desetih letih tudi sam 
pogosto v Madridu in je mesto 
na nek način postalo tudi moje, 
tako da je bilo nepozabno. 

Od kod pri tebi izvira želja po 
igralstvu, je to kaj povezano z 
odraščanjem v Kostanjevici?
Zdi se mi, da v vseh ljudeh 
obstaja nekaj, kar nas nekam 
kliče. Ta klic je lahko močan 
ali šibek, lahko ga slišiš ali pa 
ne. Ne vem, če je to odločil-
no povezano z okoljem, v ka-
terega se rodiš, čeprav lahko 
rečem, da sem bil kot otrok 
neskončno ponosen, da sem 
odraščal tukaj, Kostanjevi-
co sem doživljal kot neskon-
čen vir zgodovine, zgodb in 
umetnosti. Če govoriva o ume-
tniških vzgibih in umetniškem 
poklicu, vsako okolje, ki je sen-
zibilno do umetnosti, ki podpi-
ra umetnost in kjer je ta priso-
tna na vsakem koraku, gotovo 
pomaga pri tem, da svoje želje 
lažje oblikuješ v realnost. Tako 
kot se v državi, ki ima dobre le-
talce, zgodi, da hočejo vsi otro-
ci leteti, in da v mestu, ki ima 
dober košarkarski klub, lahko 
najdejo genialce, ki jih sicer 
morda ne bi našli.

Se še spomniš svoje prve vlo-
ge, tožilca v Obtoženem vol-
ku?

Ja, se. Nekdo ti je to povedal … 
Ampak v resnici to ni bila moja 
prva vloga, ampak sem še prej, 
mislim, da v prvem razredu, ig-
ral šestega palčka v Sneguljčici. 

Torej je igralstvo v tebi zgo-
daj raslo?
V šoli je bil gledališki krožek, 
ne vem, če še obstaja, vodila ga 
je, lahko rečem, moja prijate-

ljica Melita Skušek, ki je ime-
la posebno ljubezen do gle-
dališča in tudi talent in nas 
je spodbudila k temu. Pri tem 
smo zelo uživali. Tudi kasneje 
sem nekajkrat delal z mladimi, 
sicer bolj v srednjih šolah, in 
moram reči, da sodelovanje v 
gledaliških skupinah, ne le za-
radi poklicnih želja, res dobro 
vpliva na mlade, ker vključu-
je kvalitetno druženje, poseb-
ne vrste solidarnost in preda-
nost.

Bil si prvi v valu igralcev, ki 
so izšli iz teh krajev, za tabo 
so prišli še Matija Stipanič, 
Stane Tomazin, tudi Ajdo 
Smrekar štejemo zraven …
… na žalost, če se malo poša-
lim, lepše je slišati, da si edini 
igralec iz kraja (smeh). 

Nekaj torej je na tem.
Očitno.

Nekateri so medtem zaslo-
veli v TV serijah. Nisi sam ni-
koli imel želje po take vrste 
igralstvu?
Če sem čisto iskren, v mojih 
malo mlajših letih tovrstne TV 
produkcije skoraj ni bilo, zdaj 
pa so te serije, tako vsi pou-
darjajo, uspešne. To je seve-
da običajno igralsko delo, ki 
pa zahteva čisto drug pristop. 
Načeloma je malo bolj povezan 
z industrializacijo in 'tovarniš-
kim' delom, ki ni najbolj pisan 

na kožo igralskim rezultatom, 
omogoča pa določeno izkušnjo 
in kilometrino, ki jo lahko do-
biš samo v tovrstnem profilu. 
Če bi imel več časa, manj dela 
in več dvomov, kaj početi v živ-
ljenju, bi najbrž delal tudi to.

Je v Sloveniji sploh možno 
biti le gledališki ali filmski 
ali TV igralec?
Ne, v Sloveniji smo vsi igralci 
igralci 'nasploh', se pa na pod-
lagi tega, kako te okolje sprej-
me in kaj si tudi sam želiš, pa 
tudi okoliščin, na katere nimaš 
vedno vpliva, določi tvoja pot. 
Mislim, da je prav prvi pro-
jekt, prva predstava ali film, ki 
ga narediš, odločilen pri tem, 
kako se začne izrisovati tvoja 
pot. Načeloma pa so dobre vse 
izkušnje: radijske, televizijske, 
filmske, komercialne in neko-
mercialne, umetniške in ne-
umetniške. Igralec je pogosto 
zgolj potrošno blago oz. suro-
vina - nekdo si te želi in te pok-
liče, potem pa vzameš ali ne. 
Pogosto nekaj ni možno, ker si 
prezaseden ali ker ti to nekaj 
preprečuje, včasih se zgodi, da 
ti kaj ne ustreza ali se česa bo-
jiš, včasih si česa želiš, pa te ne 
pokličejo … Mislim, da smo vsi 
relativno odprti za marsikaj.

Najbolj si prepoznaven po 
dramskih vlogah, ne po ko-
mičnih. Glede na to, kar sem 
danes slišal, imaš za dram-
skega igralca precej smisla 
za humor.
(smeh) A delujem resen?

Pojem dramskega igralca se 
pač povezuje z resnostjo …
Seveda. Igral sem veliko res-
nih dramskih vlog v delih Bul-
gakova, de Laclosa, Shakespe-
arja, Ibsna … Moram pa reči, 
da sam sebe nisem nikoli gle-
dal na tak način, mogoče zato 
ker sem veliko delal na t. i. ne-
odvisni sceni oz. v neodvisnem 
gledališču in tam ni prostora 
za 'predalčke'. Še vedno po-
skušam delati oboje, se pravi 
repertoarno dramsko in bolj 
neodvisno gledališče, najprej 
v Betontancu, skupini Matja-
ža Pograjca, zdaj pa v Beton 
Ltd., ki je kolektiv treh igral-
cev brez režiserja. To so 'ljube-
zenske točke' na osvobojenih 
ozemljih, nevezane na ustalje-
ne ritme. Sicer pa sem zame-
njal veliko gledališč, bil sem v 
Celju, Kranju, ljubljanski Dra-
mi in zdaj že drugič v Maribo-
ru, ter kot gost v Slovenskem 
mladinskem gledališču.

Je to igralski nemir ali je pač 
tako naneslo?
Mogoče je tako zato, ker sem 
od prvih projektov veliko de-
lal v neodvisnih produkcijah, 
kjer mislim predvsem na dolo-
čeno svobodo, ki je v instituci-

Branko Jordan, igralec:

Igranje ni pretvarjanje, ampak 
resno delo in poglobljen užitek
KOSTANJEVICA NA KRKI - Čeprav sam meni, da ga marsikdo v Kostanjevici sploh ne pozna (več), je Branko 
Jordan nedvomno najbolj uveljavljen mlajši umetnik, ki je izšel iz kulturnega središča Posavja in Dolenj-
ske. Ob njegovem gostovanju v domačem kraju na kulturni praznik smo ga povabili k pogovoru.

Branko Jordan, letnik 1977, je diplomiral leta 2002 na Oddel-
ku za dramsko igro in umetniško besedo na ljubljanski AGR-
FT, dodatno se je izobraževal na International School of The-
atre Antropology. V sezoni 2003/2004 je bil član SLG Celje, 
med letoma 2004 in 2008 Prešernovega gledališča Kranj, od 
leta 2009 do 2013 član Drame SNG Maribor, nato med leto-
ma 2014 in 2016 član SNG Drama Ljubljana, septembra 2016 
se je vrnil v ansambel Drame SNG Maribor. Od leta 1999 je 
redno sodeloval z režiserjem Matjažem Pograjcem v Sloven-
skem mladinskem gledališču in pri skupini Betontanc. Nasto-
pil je v dveh celovečernih filmih, redno sodeluje z Radiem Slo-
venija, občasno tudi piše za gledališče. Je tudi soustanovitelj 
in član igralskega kolektiva Beton Ltd., ki z avtorskimi projek-
ti deluje od leta 2010. Prejel je že številne nagrade, med dru-
gim študentsko Severjevo nagrado (2000), priznanje Združe-
nja dramskih umetnikov Slovenije (2003), nagrado 'zlati lev' 
na Festivalu Zlati lev v Umagu (2010) za vlogo Larryja v upri-
zoritvi Od blizu, Severjevo nagrado (2012) za vlogo Vikonta 
de Valmonta v uprizoritvi Nevarna razmerja, skupaj z Natašo 
Matjašec Rošker in Davorjem Hergo pa nagrado Dorian Soko-
lić za scenografijo v uprizoritvi Do tu sega gozd na 21. med-
narodnem festivalu malih odrov na Reki (2014). Leta 2013 je 
bil predlagan za občinsko priznanje 'mestni prstan z nazivom 
meščan leta', vendar ga komisija za občinska priznanja, prire-
ditve ter sodelovanje z občinami ni potrdila.
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jah ni v tolikšni meri, po drugi 
strani pa so v njih bolj stabil-
ni finančni in siceršnji pogo-
ji. Povsod, kamor sem šel, sem 
šel, ker sem verjel, da se od-
ločam prav in za vedno, je pa 
res, da me je po nekem času ta 
institucionalni del, kako mli-
ni meljejo in kako malo vpliva 
imam na določene stvari, do-
stikrat prisilil k odločitvi, da 
zamenjam okolje. Ne zato, ker 
bi bilo to okolje nujno slabo ali 
nevzdržno, ampak ker sem jaz 
potreboval spremembo. Ker 
sem zamenjal veliko gledali-
šč, me pogosto sprašujejo, za-
kaj nisem le v enem, zakaj sem 
nezvest, po drugi strani pa lah-
ko vidim cel kup nezadovoljnih 
igralcev, ki so leta in leta v is-
tem gledališču, a se nikoli ne 
odločijo za tvegano odločitev. 
Morda že spadam v generaci-
jo, ki si delo išče iz potrebe po 
kvaliteti dela, ne toliko v upa-
nju na stalno zposlitev … Tako 
kot so razmišljali naši starši - 
zaposlili so se v enem podje-
tju in bili tam do upokojitve, 
če niso postali presežni delav-
ci ali kako se reče. Moram reči, 
da so me vse spremembe obo-
gatile, če ne drugega, res teme-
ljito poznam večino slovenskih 
gledališč od znotraj in od zunaj 
in imam glede tega več dobrih 
kot slabih izkušenj. 

Je v vsakem od nas nekaj 
igralca, kar pride do izraza 
skozi neke tradicije, kot je 
recimo pust?
Igranje, kot ga jaz razumem, 
je preprosto umetniško delo, 
delo, ki uporablja gledališče 
kot izrazni prostor, in sem 
glede tega precej neizprosen. 
Igranje samo po sebi, kot že 
beseda pove, ne izhaja iz tega, 
da se pretvarjaš, ampak da se 
igraš in zaigraš ter ostaneš 
otroško nedolžen. Potreba po 
pretvarjanju pa je v vsakem 
človeku, absolutno. To je neka 
želja, potreba, ki je povezana 
z določenimi ventili, s krše-
njem togih družbenih in oseb-
nostnih norm. Vendar igra, 
kot jo razumem jaz, nima zve-
ze s tem, ampak ima opravka z 
resnim delom, razmislekom in 
poglobljenim užitkom.
Pust je kulturni in sociološki 
fenomen. Od nekdaj sem bil 
pristaš Prforcenhausa, zara-
di razbrzdanega veselja, sme-
ha in strasti, ki ga nosi v sebi 
pa tudi zato, ker je to na dolo-
čeni ravni soroden italijanski 
'commedia dell'arte', ljudske-
mu gledališču v najbolj surovi 
obliki, kjer ena oseba igra toč-
no en lik in kjer prihaja do raz-
puščene dekameronske ener-
gije. Ta del, če je čist in izvoren, 
je fantastičen, problem nasta-

ne, ko postane zgolj neko po-
snemanje televizijskih vzor-
cev ipd. Pa tudi to je v redu, če 
odseva tisto, kar je trenutno v 
družbi aktualno. Ta prvinski 
'zbor bedakov' je potreba člo-
veka, da se 'zmasakrira' in dá 
nekaj ven iz sebe.

Koliko uspeš spremljati do-
gajanje v domačem kraju, 
tako kulturno kot širše?
Veliko. Spremljam iz radove-
dnosti in da se imamo doma 
o čem pogovarjati, zato mo-
ram biti na tekočem (smeh). 
Saj se ne dogaja tako zelo veli-
ko. Če pogledam današnji do-
godek (kulturni praznik v ga-
leriji, op. p.), je tukaj še vedno 
'zlato' občinstvo, ljudje, ki so 
zrasli ob veliko kulturnih pri-
reditvah, ki so odprti in široki 
in ki jemljejo kulturo za dru-
ženje. Ta socialna povezanost, 
zlasti v manjših okoljih, je po-
membna. Super je, da obstaja-
jo programi, kot ta v knjižnici, 
v katerih pridejo pisatelji, pe-
sniki in drugi, za Galerijo Boži-
dar Jakac vemo, da ima enega 
boljših slovenskih programov 
galeristike in upam, da obstaja 
zanimanje za vse to tudi med 
mlajšimi. Vem, da vedno priha-
ja do generacijskih problemov, 
ko imajo mladi premalo pravih 
urbanih vsebin, ki jih še v Lju-

bljani in Mariboru ni zados-
ti. Pohvalno je, če se prirejajo 
stvari, ki imajo vsebinsko težo, 
da ne gre vse samo v razvedri-
lo in špas. Ni nujno, da morajo 
biti zatežene, s težo mislim, da 
so premišljene.

Kostanjevica je fenomen 
tudi glede politične situa-
cije.
Tako, kot je kraj lep, mora ime-
ti tudi nekaj, zaradi česar ni 
raj na Zemlji. Od daleč je lah-
ko predavati, a Kostanjeviča-
ni se najbrž res preveč ukvar-
jajo sami s sabo in notranjimi 
razprtijami, ki jih jaz ne razu-
mem več ali pa jih nočem razu-
meti, ker sem tudi jaz kakšno 
že doživel.

V kolikšni meri te je pred ne-
kaj leti dosegla debata o tvo-
jem nesojenem občinskem 
priznanju?
Doseglo me je, ampak kaj naj. 
Takrat sem se zahvalil, tudi za 
vnaprej. Če smo odkriti: jaz 
imam rad Kostanjevico in ne-
kateri ljudje tukaj imajo radi 
mene, seveda pa že 20 let ne 
živim tukaj in cel kup mladih 
ne ve kdo sem, ker ne nasto-
pam na televiziji. Zato bo treba 
sprejeti kakšno serijo (smeh).

� Peter�Pavlovič

BREŽICE - Na Ekonomski in trgovski šoli v Brežicah drugo šol-
sko leto izvajajo program srednjega strokovnega izobraževanja 
predšolska vzgoja. V dva oddelka je vpisanih 60 dijakinj in dija-
kov, ki se izobražujejo za poklic vzgojitelja/vzgojiteljice predšol-
skih otrok. Nov program je zelo popestril ponudbo srednješol-
skih izobraževalnih programov v našem okolju. 

»Na šoli smo zelo veseli povečanega povpraševanja devetošolcev 
za vpis v nov program in velikega obiska na letošnjih informativ-
nih dnevih. Vsem devetošolcem in njihovim staršem se zahvalju-
jemo za zaupanje, ki ste nam ga izkazali z vašim obiskom naše 
šole in ogledom predstavitve programa predšolske vzgoje. Vsem 
devetošolcem želimo, da izberete pravo in pravilno poklicno od-
ločitev, ki vas bo v nadaljnjem življenju osebnostno osrečevala, 
bogatila in uresničila vaše cilje,« pravi vodja programa predšol-
ska vzgoja na ETrŠ Brežice Mojca Ogorelc. Profesorji, ki pouču-
jejo v programu predšolska vzgoja, so se načrtno in timsko prip-
ravljali na izvedbo letošnjih informativnih dni in so predstavitev 
idejno zasnovali skozi prikaz različnih kotičkov, v katere so pove-
zali različna strokovna znanja. Vsebine so predstavili profesor-
ji Vladka Lopatič Omerzu, Lidija Volčanšek, Mojca Tomažin, 
Katarina Kukovičič Unetič, Alojz Konec, Mirjana Orešnik, 
Boris Ambrož, Nadja Ivšić, Patricija Rudolf, Alenka Pečnik 
Kranjec, Katja Bogovič, Deja Avsec in Ester Cerinski ter ne-
kateri dijaki, pri izvedbi dogodka pa so sodelovali tudi s podje-
tjem Mizarstvo Medved s Trebeža, ki jim je izdelalo dekorativne 
lesene izdelke.  P. P.

Povečano zanimanje za program 
predšolska vzgoja

Na�informativnih�dneh�so�zabeležili�veliko�povpraševanja�za�
program�predšolska�vzgoja.

Poleg župana Ivana Molana 
in nekaterih sodelavcev iz ob-
činske uprave ter predstavni-
kov ministrstva oz. Direkcije 
RS za infrastrukturo (DRSI) je 
bil med prisotnimi tudi posla-
nec v DZ Igor Zorčič, ki je tudi 
predsednik parlamentarnega 
odbora za infrastrukturo, oko-
lje in prostor ter je med najza-
služnejšimi, da je sploh priš-
lo do tega podpisa in je vlada 
uvidela pomen vzhodne obvo-
znice za samo brežiško obči-
no. Podpis dodatka k protoko-
lu pomeni zavezo obeh strani, 
da se čim prej pristopi k izgra-
dnji vzhodne obvoznice Breži-
ce (prve faze, ki zajema izgra-
dnjo novega mostu čez reko 
Savo), in sicer od krožišča na 
izvozu AC pri Čatežu do kri-
žišča Brežice–Dobova. Po iz-
gradnji HE Mokrice bi bila iz-
gradnja novega mostu zaradi 
novonastalega akumulacijske-
ga jezera bistveno zahtevnej-
ša in dražja. V sklopu projek-
ta izgradnje novega mostu čez 
Savo bodo zgrajene tudi nave-
zovalne ceste do križišč na vsa-
ki strani reke Save.

REKONSTRUIRALI BODO 
TUDI OBSTOJEČI MOST

Kot je še pred podpisom dejal 
Molan, je bil leta 2008 podpi-
san prvi dogovor, s katerim je 
občina skupaj z ministrstvom 
in DRSI (takrat še DRSC) začela 
načrtovati vzhodno obvoznico, 
leta 2013 je bil sprejet DPN, pri 
čemer so se vsi zavedali, da bo 
najprimernejši čas za gradnjo 
obvoznice ravno med gradnjo 

Nov most najkasneje leta 2022
BREŽICE - Brežiški župan Ivan Molan in minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič sta 24. februarja v 
poročni dvorani brežiškega gradu podpisala dodatek št. 2 k protokolu o ureditvi medsebojnih razmerij pri 
izgradnji vzhodne obvoznice Brežice, ki zajema gradnjo novega mostu čez Savo.

HE Mokrice. »Občina je v tem 
trenutku zaradi zaprtja stare-
ga železnega mostu odvisna 
samo še od mostu čez Savo pri 
Budiču. Ko bomo prišli do no-
vega mostu in vzhodne obvo-
znice, bomo predvsem razbre-
menili samo mesto Brežice in 
dobili boljšo navezavo na ces-
to proti Bizeljskem,« je pojas-
nil župan in dodal, da če bo vse 
potekalo po planih, se bo z iz-
gradnjo prve faze vzhodne ob-
voznice pričelo leta 2019. Pod-
pis hkrati pomeni tudi podano 
pozitivno soglasje k pričetku 
projekta izgradnje HE Mokri-
ce, kar je že nedavno izglaso-
val brežiški občinski svet. Mi-
nister dr. Peter Gašperšič je 
poudaril, da bo gradnja mostu 
prinesla razbremenitev ob-
stoječe infrastrukture v bre-
žiški občini, boljšo povezavo 
do industrijskih con, prome-
tno varnost itd. V letošnjem in 
naslednjem letu je predvidena 
izdelava projektne dokumen-
tacije ter pridobitev zemljišč, 
investicijskega programa in 

gradbenega dovoljenja, čez dve 
leti pa naj bi se gradnja začela. 
Prva faza, ki vključuje gradnjo 
mostu, je ocenjena na približ-
no 15 milijonov evrov, gradnja 
bo potekala dve gradbeni sezo-
ni, kar pomeni, da bi bil lahko 
nov most leta 2021, najkasneje 
2022 že v funkciji. Dolžina no-
vega mostu čez Savo bo sicer 
znašala 486,6 metra. Omenil 
je še, da v podpisani dodatek 
k protokolu spada tudi dogo-
vor o pristopu k rekonstrukciji 
obstoječega mostu pri Budiču, 
takoj ko bo končan nov most 
čez Savo. Minister je še dejal, 
da so sredstva za projekt zago-
tovljena v proračunu.

SPREGOVORILI TUDI O DRU-
GIH SANACIJAH CEST

Vodja sektorja za investici-
je v ceste na DRSI Tomaž Wi-
llenpart je s pomočjo gra-
fike predstavil podrobnosti 
vzhodne obvoznice Brežice, ki 
bo obsegala štiri križišča, dva 
nadvoza čez železniško pro-

go, sedem mostov, podporne 
zidove ob železnici, potreb-
na bo tudi rušitev dveh sta-
novanjskih objektov s pomo-
žnimi objekti, ukinili se bodo 
trije nivojski prehodi (Buko-
šek, Cundrovec, Brežice - uvoz 
Brezina). Skupna dolžina ob-
voznice bo znašala slabih pet 
kilometrov, vrednost del je 
na podlagi idejnega projek-
ta ocenjena na dobrih 55 mi-
lijonov evrov z DDV. Pred pod-
pisom dodatka k protokolu je 
potekal tudi delovni sestanek 
MzI in DRSI z Občino Brežice. 
Na sestanku so govorili pred-
vsem o vzhodni obvoznici ter 
o načrtovani povezovalni ces-
ti med Brežicami in Krškim, to 
področje v tem letu čaka nada-
ljevanje idejne rešitve in tudi 
razpis za izbor izvajalca. Be-
seda je tekla tudi o vzdrževa-
nju in sanaciji državnih cest 
na področju občine ter iska-
nju rešitve za zadnje čase zelo 
obremenjeno križišče pri Bu-
diču. Za cesto Spodnja Pohan-
ca–Artiče je že izbran izvajalec 
del, njena obnova se bo začela 
v naslednjih mesecih, občina 
bo zgradila pločnik, država pa 
bo rekonstruirala svojo cesto. 
Predstavniki DRSI so občino 
tudi obvestili, da bodo sanirali 
cesto v Glogovem Brodu in Ka-
pelah, spregovorili pa so tudi 
o skupnem sodelovanju pri sa-
naciji ceste in izgradnji pločni-
ka na Bizeljskem in v Globo-
kem, rešitvi za »ozko grlo« pri 
Podgračenem ter sanaciji ces-
te od Budiča do Krške vasi, je 
še navedel Molan.
 Rok Retelj

Minister�in�župan�sta�podpis�podkrepila�s�stiskom�rok.

BREŽICE – V galeriji Mladinskega centra Brežice so 23. fe-
bruarja odprli fotografsko razstavo »Občuti svobodo vode«. 

Omenjeni projekt na-
mreč ne spi zimske-
ga spanja in glede na 
to, da se pozimi drži 
kopnega, aktivnosti 
vseeno potekajo po 
predvidenih načrtih, 
in sicer z redno te-
densko vadbo v špor-
tni dvorani MCB in s 
pripravo na poletne 
vodne izzive. V janu-
arju je potekal tudi 
obisk čeških pro-
jektnih partnerjev v 
Pragi, katerim je bila 
predana promocijska 
razstava fotografij z 
najzanimivejšimi tre-

nutki projektnega leta 2016, kar si je sedaj moč ogledati tudi v 
galeriji MC.
Koordinator projektnih aktivnosti Jernej Agrež, ki ima pregled 
nad izvajanjem aktivnosti pri vsakem partnerju in da projek-
tne naloge potekajo v skladu z dogovorjenim, pojasni: »Razsta-
va povzema projektno sezono 2016 z vodnimi športi, kamor smo 
partnerji vključevali ciljno skupino invalidov. Rdeča nit aktivno-
sti vseh partnerjev so torej vodni športi za invalide. To je evrop-
ski projekt, vodilni partner je Občina Brežice, vodja projekta pa 
Katja Čanžar. Projektni konzorcij tvori sedem organizacij in ob 
Občini Brežice še Fakulteto za informacijske študije Novo mes-
to, Društvo za lepši svet Vilinski ključ, Organizacijo Dunavska 
mreža, francosko organizacijo Magic Bastos, češkega partnerja 
Prorozvoj šumavy ter z Irske Waterford Institute of tehnology.«
Kot še pravi koordinator Agrež, bodo v letu 2017 aktivnosti še 
nadgradili, leta 2018 pa ponovno pripravili razstavo z novimi 
aktivnostmi in novimi udeleženci. »Na začetku smo začeli z ožjo 
skupino, ki se je počasi razširila, pa z novimi organizacijami in 
posamezniki, saj smo odprti za vse. Organizirane skupine, ki se-
daj predstavljajo glavnino, pa so Društvo za cerebralno paralizo 
Sonček Posavje in njihov VDC, Ozara Brežice in Varstveno delov-
ni center Brežice,« razloži Agrež.
� N.�J.�S.�

Svoboda vode na fotografijah

Koordinator�projekta�Jernej�Agrež�na�
odprtju�razstave�
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KRŠKO - Kot uvod v najbolj norčavi čas v letu je 18. februarja 
na videmski tržnici potekal t. i. Pustni sejem, na katerem se je 
predstavilo in ponudilo v nakup izdelke, polizdelke, prehrambe-
ne in druge prehranske proizvode prek 30 kmetij, ekoloških kme-
tij, rokodelcev in ostalih ponudnikov z območja celotnega Posav-
ja in tudi izven njegovih meja. Tematsko poseben tržni dan je tudi 
tokrat potekal v soorganizaciji družb Kostak Krško, Agro Posavje 
ter Občine Krško, prostor pa so z naslikanimi maskami in pisani-
mi trakovi okrasili otroci 13. skupine Vrtca Krško. Kajpak na ta 
dan med raznovrstno in okusno ponudbo ni manjkalo krofov, za 
času primerno vzdušje pa so tokrat z atraktivnim obrednim ple-
som, ki služi za odganjanje zime, poskrbeli koranti s pokačem iz 
Markovcev pri Ptuju pa tudi otroška animatorka Tinka Šminka 
z brezplačno izdelavo figur iz balonov po željah otrok in njena ko-
legica s poslikavo obrazov (na fotografiji). B. M. 

Pustno obarvana videmska tržnica

V Brežice sta namreč ob pre-
vzemu oblasti prišla nihče 
drug kot novi ameriški pred-
sednik in »naša« prva dama. 
Pred občinsko stavbo sta priš-

la zelo pompozno, poleg šte-
vilnih varnostnikov so ju spre-
mljali tudi Mehičani, Indijanci 
in Arabci. Ponavadi pravi žu-
pan svojega začasnega name-
stnika pričaka z občinskim 
ključem v rokah, tokrat pa je 

Vse v znamenju Trumpa
BREŽICE - Potem ko je župan občine Brežice Ivan Molan 24. februarja podpisal pomemben dokument o 
gradnji mostu, s katerim bosta štajerska in kranjska stran občine še bolj povezani, je moral kmalu za tem 
predati oblast Fašjenkovemu županu, ki si je letos k imenu dr. Stress dodal še ime Tramp. 

bil praznih rok, saj se je zgo-
dilo nekaj nepredstavljivega – 
nekdo je ukradel ključ. »Če bi 
zmanjkalo denarja, bi še ne-
kako šlo, ko pa izgine občin-

ski ključ, je pa res katastrofa,« 
je dejal Ivan Molan. Slednji je 
z namenom, da bi našli ključ, 
imenoval posebno enoto civil-
ne zaščite, ki ji je poveljeva-
la generalka Irena Rudman. 
Kot je nazorno opisala, so člani 

enote preiskali čisto vsak koti-
ček, med drugim s pomočjo ki-
nologov, potapljačev, reševal-
cev, jamarjev, tajnih agentov, 
a brez uspeha. Na koncu pa je 
tajna služba le odkrila storilca 
s ključem v rokah, tako da je 
bil le-ta spet varno v župano-
vih rokah, ki ga je takoj predal 
Fašjenkovemu županu.

Dr. Stress Tramp je ob predaji 
ključa predstavil svoj letošnji 
program. Kot je dejal, bo spet 
veliko obljubil in malo naredil. 
S prevzemom oblasti je uresni-
čil željo nekaterim poslancem, 
ki so glasovali za zakon o izre-

dni menjavi župana. Naslednje 
leto bo obljubljal še veliko več, 
saj je volilno leto, je dejal, zato 
je obenem uradno napovedal 
kandidaturo za pravega župa-
na. Še pred ogledom občinskih 
pisarn, kjer je nadomestni žu-
pan preizkusil županski stol, 
so glavno brežiško ulico zavze-
li koranti iz Hajdine, ki vsako 
leto pridejo odganjat zimo tudi 
v Brežice. Dobovski Fašjenk se 
bo končal v soboto, ko bo po-
tekala povorka 19. karnevala 
Fašjenk in bo nadomestni žu-
pan občinski ključ moral spet 
predati pravemu županu.
 R. Retelj

Pompozen�prihod�Fašjenkovega�župana�oz.�ameriškega�pred-
sednika�in�prve�dame

Župan�Molan�je�ustregel�želji�prve�dame�in�z�njo�ob�zvokih�nje-
ne�himne�Melanija�v�izvedbi�ansambla�Slavček�tudi�zaplesal.

Osnovna šola Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki

Gorjanska cesta 2
8311 Kostanjevica na Krki

e: o-kostanjevica.nm@guest.arnes.si
www.osgorjup.si

Vrtec Plavček pri Osnovni šoli Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki

Gorjanska cesta 2, 8311 Kostanjevica na Krki

v skladu z Zakonom o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 
– UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 

94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO)
 

objavlja

RAZPIS
za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2017/2018

(od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018)

Vrtec bo predvidoma izvajal dnevne programe v trajanju 
od 6 do 9 ur. Dnevni programi so namenjeni otrokom od 
prvega leta starosti do vstopa v šolo. Poslovni čas vrtca 
je od 5.30 do 16.00.

Otroci bodo vključeni v skupine prvega (od 1. do 3. leta) 
in drugega starostnega obdobja (od 3. leta do vstopa 
v šolo) ter kombinirane skupine teh dveh obdobij. 
Posamezni program se bo izvajal, če bo prijavljenih 
zadostno število otrok.

Vpis bo potekal od 13. 3. 2017 do vključno 7. 4. 2017. 

Otroka morate vpisati tudi, če boste varstvo potrebovali 
šele sredi šolskega leta. Če bo v vrtec vpisanih več otrok, 
kakor je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija 
za sprejem otrok. Sestavo komisije ter kriterije za 
sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na 
predlog sveta vrtca. Starši oziroma zakoniti zastopniki 
boste pisno obveščeni o rezultatih vpisa, potem ko bo 
občinski svet potrdil sistemizacijo vrtca za šolsko leto 
2017/18 (predvidoma do konca junija 2017).

Vlogo za vpis otroka lahko starši oz. zakoniti zastopniki 
dvignete v svetovalni službi v šoli ali jo natisnete s 
spletne strani Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica 
na Krki (http://www.osgorjup.si/v2/ pod Vrtec – obrazci 
za vrtec). 

Pisne prijave pošljite po pošti na naslov:
OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, 
Gorjanska cesta 2, 8311 Kostanjevica na Krki. 

 Ravnateljica: 
 Melita Skušek, prof. l. r. KRŠKO - Na pustno soboto, 25. februarja, je v krškem hotelu City 

potekala že tradicionalna 18. maškarada v organizaciji Zveze pri-
jateljev mladine Krško, torej bi lahko rekli, da je prireditev pos-
tala polnoletna. Vesele maškare so skupaj z aktivisti ZPM rajale, 
plesale in pele celo popoldne, kot vedno so se lahko posladka-
le tudi s krofi ter pripomogle, da pustni duh tudi pri nas živi še 
naprej.� Sv.�M.

Maškarada ZPM Krško 
je postala »polnoletna«

KOSTANJEVICA NA KRKI - Tradicionalna pustna povorka v okvi-
ru kostanjeviškega festivala Šelmarija je v mestece na Krki znova 
privabila množice od blizu in daleč, ki so uživale ne le ob nasto-
pajočih skupinah, ampak tudi v spomladanskem soncu. Župan 
Ladko Petretič si je ob predaji občinskega ključa zaželel, da bi 

pustna oblast uresničila tisto, kar njemu in občinskim svetnikom 
ne uspe, s sprejemom občinskega proračuna na čelu. Na (ne)de-
lovanje občinskega sveta je opozorila tudi skupina »Lego obči-
na« (na zgornji fotografiji), pa tudi »malenški polži« s »sluzavim 
plesom« (na fotografiji spodaj). Med dobrim ducatom skupin je 
bilo poleg domačih tudi nekaj gostujočih iz Šentjerneja, Dobove 
in Šmarjeških Toplic ter na koncu nepogrešljivi koranti iz Mar-
kovcev. Seveda je bilo veliko raznovrstnih mask tudi med občin-
stvom.  P. P.

Kostanjeviška pustna povorka

BREŽICE – Tudi letos se je na pustni torek povorka maškar z GPO 
Loče na čelu sprehodila skozi Brežice. Pričeli so pri vrtcu Mavri-
ca, nadaljevali mimo osnovne šole, nato čez glavno ulico mest-
nega jedra vse do mladinskega centra, kjer so maškare potem še 
rajale, se sladkale s krofi in uživale v gledališki predstavi umet-
nikov, žonglerjev in ognjene skupine Čupakabra, ki je množico 
pospremila kar na hoduljah in otrokom delila balone. Če vas tam 
ni bilo in želite začutiti utrip brežiške povorke, si oglejte galerijo 
na našem spletnem portalu www.PosavskiObzornik.si.  Sv.�M.

Pustna povorka tudi v Brežicah
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IZBOLJŠANA KAKOVOST 
PITNE VODE 

V Kostaku že več kot šestdeset let sle-
dimo svojemu poslanstvu in zagota-
vljamo zanesljivo oskrbo s pitno vodo. 
Upravljamo s 5 večjimi in 3 manjšimi 
vodovodnimi sistemi ter vzdržujemo 
742 km vodovodnega omrežja, kar je 
skoraj za četrtino daljše omrežje kot 
leta 2009. Kakovostno pitno vodo za-
gotavljamo več kot 22.500 uporabni-
kom v občini Krško 24 ur na dan. 

Od leta 2009, ko smo začeli z izvaja-
njem koncesijske pogodbe, smo ka-
kovost pitne vode bistveno izboljšali. 

Takrat je bilo na vodovodnem omrežju 
v občini Krško 27 % neustreznih vzor-
cev, v letu 2016 pa se je število ne-
ustreznih vzorcev zmanjšalo na manj 
kot 2 %, kar pomeni, da neustreznih 
vzorcev skoraj ni bilo, navkljub večje-
mu številu letno odvzetih vzorcev. 

Veliko aktivnosti smo namenili varova-
nju obstoječih in iskanju novih vodnih 
virov, v upravljanje smo prevzemali va-
ške vodovode. V občini Krško oskrbu-
jemo s pitno vodo iz javnega vodovo-
da 87 % prebivalcev. 

UČINKOVITO UPRAVLJANJE 
Z ODPADNIMI VODAMI   

Pomemben prispevek k učinkovitej-
šemu odvajanju in čiščenju odpadnih 

voda predstavlja skoraj 151 km kanali-
zacijskega omrežja, kar pomeni 59 km 
več omrežja za upravljanje  kot leta 
2009. Število priključkov na kanaliza-
cijsko omrežje se je v tem obdobju po-
večalo za dobrih 62 %. Tako je danes 
na javno kanalizacijsko omrežje izve-
denih več kot 3.000 priključkov.   

K zaščiti vodnih virov ter podtalni-
ce Krškega polja pripomorejo čistilne 
naprave. Danes upravljamo s čistilni-
ma napravama v Brestanici in Podbo-
čju, sodelovali smo pri nadzoru izved-
be priključkov in vgradnji skoraj 300 
malih komunalnih čistilnih naprav. 

Izgradnjo malih komunalnih čistil-
nih naprav in priključkov na kanalsko 
omrežje je sofinancirala Občina Krško.

ENA NAJBOLJŠIH PRAKS 
RAVNANJA Z ODPADKI V 

SLOVENIJI  

V sodelovanju z Občino Krško smo 
dogradili in razširili Center za ravna-
nje z odpadki Spodnji Stari Grad z naj-
sodobnejšimi objekti in napravami za 
mehansko biološko obdelavo odpad-
kov in proizvodnjo alternativnih goriv.  

V občini Krško skrbimo za odvoz od-
padkov iz več kot 10.000 gospodinj-
stev in 1.000 organizacij. V letu 2009 
je bilo ločeno zbranih 34 % odpad-
kov iz gospodinjstev, v letu 2016 pa 
več kot 60 %. Količina trajno odlože-
nih mešanih komunalnih odpadkov, 
se je zmanjšala iz 68 % leta 2009 na 
5 % 2016. 
 
S sodobno obdelavo, ki omogoča ne-
moten razvoj dejavnosti ravnanja 
z odpadki, smo zmanjšali vplive na 
okolje. Dobro organiziran sistem lo-
čenega zbiranja in odvoza odpadkov 
ter sodobna tehnologija pri obdela-
vi mešanih komunalnih odpadkov ter 
predelava bioloških odpadkov omo-

gočajo, da so bili v letu 2016 stro-
ški ravnanja z odpadki bistveno nižji. 
Prihranek za posameznega uporabni-
ka znaša 0,85 EUR/mesec oziroma za 
4-člansko družino 3,4 EUR/mesec.
  
Skupaj z uporabniki prispevamo k ohra-
njanju narave in trajnostnemu razvo-
ju, saj surovine vračamo nazaj v proi-
zvodne procese in ohranjamo naravne 
vire. Sledimo okoljskim ciljem in evrop-
skim standardom ter s tem uresničuje-
mo svoje poslanstvo koncesionarja lo-
kalnih gospodarskih javnih služb.  

Poleg organov vodenja za po-
samezna področja delovanja v 
društvu deluje tudi pet komisij: 
vodniška, gospodarska, marka-
cijska, mladinska, za varstvo 
gorske narave in za turno kole-
sarjenje. Trenutno je v društvu 
15 vodnikov, lani pa so trije čla-
ni opravili izpite za vodnike, in 
sicer Pia Peršič za kategori-
ji B in D, to je zahtevne kopne 
ture in lahke snežne ture, Sta-
ne Mirtič prav tako za kate-
gorijo B, Andrej Martinčič pa 
za lahke kopne ture (katego-
rija A). Kot je še med drugim 
zbranim povedala predsednica 
društva Irena Lekše, je bilo v 
lanskem letu društvo okreplje-
no z 20 novopridruženimi čla-
ni. Organiziranih planinskih iz-
letov se je skozi leto udeležilo 
skupno okoli 2100 udeležen-
cev. 21. leto zapored so izvedli 
planinski tabor,  in sicer v Cen-
tru šolskih in obšolskih dejav-
nosti pod Peco, ki se ga je ude-
ležilo 21 planink in planincev. 
Med aktivnostmi v vseh ka-
tegorijah članstva je predse-
dnica med drugim izpostavila 
tudi mladinski odsek društva, 
ki deluje na OŠ Jurija Dalmati-
na Krško pod vodstvom Anto-
na Zakška in je lani skozi leto 
izvedel 16 izletov s skupno kar 
628 udeleženci, v sklopu Vrtca 
Krško organizirane ciciplanin-

Hram na Grmadi še vedno zaprt
KRŠKO - 22. februarja so člani Planinskega društva Videm na letnem zboru potrdili poročila za minulo leto 
in sprejeli aktivnosti ter smernice dela za letošnje. Dobrih 170 članov kot veliko družino v letu 1989 usta-
novljenem društvu povezuje ljubiteljsko pohodništvo v naravi in druženje.

ce, ki so opravili pet pohodov, 
na katerih je bilo vselej več kot 
45 pohodnikov, planinsko tera-
pevtsko skupino, v kateri so iz-
vedli sedem pohodov s skupno 
dobrih 100 udeleženci, 17 od 
teh pa se je udeležilo tudi tri-
dnevnega tabora na Rabu. Tur-
nokolesarski odsek je pripravil 
in izvedel šest kolesarskih tur, 
17 udeležencev pa je prevo-
zilo skupno 422 km. Navede-
ni odsek vodi turnokolesarska 
vodnica Pia Peršič, ki je v mi-
nulem letu z Andrejem Martin-
čičem kot prva prevozila celot-
no Slovensko turnokolesarsko 
pot. 1900 km dolgo kolesarje-
nje sta opravila v 43 dneh, Per-
šičeva pa je zbranim članom 
ob tej priložnosti ob spremlja-
joči slikovni predstavitvi tudi 

predstavila njun podvig. 

Med aktivnostmi je Lekšetova 
na zboru izpostavila tudi tri 
tradicionalne pohode in osem 
izvedenih pohodov ob polni 
luni na Grmado, kjer se naha-
ja društveni planinski hram. 
Žal slednjega kljub večletnim 
prizadevanjem še niso us-
peli legalizirati, saj ne uspe-
jo pridobiti soglasja oziroma 
služnostne pogodbe s stra-
ni Srečka Puntarja, lastnika 
sosednjega zemljišča, po ka-
terem potekajo električni in 
komunalni vodi. Zaradi nave-
denega tudi ne uspejo prido-
biti gradbenega in uporabne-
ga dovoljenja, zato je hram še 
vedno zaprt, kljub temu pa v 
njem in bližnji okolici redno 

izvajajo čiščenje in najnujnej-
ša dela. S težavo se spopadajo 
tudi na trim progi, ki vodi na 
Grmado, saj od enega izmed la-
stnikov parcel, ob katerih po-
teka pot, niso uspeli pridobi-
ti služnosti, zaradi česar iščejo 
rešitve, kako zaobiti obstoječo 
parcelo, mimo katere se pot 
za hojo sicer uporablja že naj-
manj toliko let, kot stoji hram 
na Grmadi, to je od poznih 60. 
let prejšnjega stoletja. 

Po sprejemu lanskoletnih po-
ročil in načrtovanih aktivnos-
tih za letošnje leto je Zlata Bo-
žičnik, predsednica komisije 
za priznanja, podelila še pri-
znanja in zahvale, in sicer dva 
bronasta častna znaka Planin-
ske zveze Slovenije, ki sta ju za 
predano vsestransko delo na 
nivoju društva in zveze preje-
la Jasmina Kovačič in Božo 
Kosalec, tri društvena prizna-
nja PD Videm, ki so jih za izsto-
pajoče aktivnosti prejeli Tanja 
Božičnik, Boris Hruševar in 
Alojz Štampfelj, ter zahvale za 
prispevek na posameznih pod-
ročjih, katere so prejeli Marta 
Omerzel, Igor Kranjec, Alojz 
Kržan, Slavko Pajtler, Joži-
ca Gabrič, Branka Bibič, An-
drea Doria Eter, Milena Ku-
nej in Alenka Nikič.
 Bojana Mavsar

Na�letnem�zboru�udeleženi�prejemniki�priznanj

Učinkovita komunalna dejavnost 
omogoča napredek

naročena objava

V družbi Kostak že deveto leto opravljamo komunalne storitve na podlagi koncesijske pogodbe za izvajanje gospodarskih javnih služb, sklenjene z Občino Krško. V 
tem obdobju smo nemoteno zagotavljali kakovostne komunalne storitve, pri tem pa velik poudarek namenjamo razvoju in cenovni sprejemljivosti.   

2009

68%

5%

2016

27% 2%

2009 2016

Število neustreznih vzorcev
Trajno odloženi mešani 

komunalni odpadki 

Vodja nadzora kakovosti pitne vode  
v Kostaku, dr. Andrea Cesar

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Ob slovenskem kulturnem pra-
zniku smo člani Kulturnega društva Leskovec v sodelova-
nju s KS Leskovec organizirali sedaj že tradicionalni Pre-
šernov pohod.  

Pohodniki smo se 
zbrali pred OŠ Le-
skovec, nato pa se 
skozi Leskovec po-
dali na Loke in čez 
Ferjanovo prispeli 
do mavzoleja, ki je 
vsako leto tudi cilj 
poti. V mavzoleju 
je namreč pokopan 
Prešernov prijatelj, 
politik in pesnik 
grof Anton Ale-
ksander Auersperg, 
s pesniškim psev-
donimom Anasta-
zij Grün. Najprej je 
podpredsednik KD 
Leskovec Rastislav 
Florjančič nagovo-
ril vse udeležence 
pohoda in se zah-

valil KS Leskovec za vodenje poti. Člani literarne sekcije smo 
predstavili glavne mejnike iz življenja Anastazija Grüna, osvetli-
li njegovo prijateljstvo z našim poetom, ki ju je povezovala tako 
ljubezen do žlahtne kapljice kot ljubezen do poezije. Čeprav je 
Grün pisal pesmi v nemščini, pa je pomemben tudi za slovensko 
književnost. Nemško pisani Poklon Prešernu, ki ga je Anastazij 
Grün napisal po Prešernovi smrti, in prevod starih slovenskih 
ljudskih pesmi v nemščino namreč veljata za prvo predstavitev 
slovenske poezije širšemu evropskemu občinstvu. Branju Pre-
šernove poezije, ki poteka na ta dan v številnih slovenskih kra-
jih, smo se pridružili tudi člani domačega kulturnega društva, 
saj smo z recitalom osvetlili podobo Prešerna in veličino njego-
vih pesmi. Pohod smo nadaljevali mimo Šrajbarskega turna ob 
sadovnjaku na Pašnik in od tam na izhodišče poti. Zadovoljni z 
uspelim pohodom smo si obljubili, da se ob letu spet srečamo.
� Mojca�Pacek,�foto:�Anton�Hruševar

Literarni pohod do mavzoleja 
Anastazija Grüna
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V četrtek, 16. februarja, se je v sejni sobi Občine Radeče zbralo de-
set predsednikov oziroma predstavnikov kulturnih društev v obči-
ni. Na povabilo vodje Območne izpostave javnega sklada RS za kul-
turne dejavnosti Laško Gašperja Salobirja so pregledali aktivnosti 
ljubiteljskih kulturnih društev v preteklem letu in plan za tekoče 
leto. Direktorica občinske uprave Brigita Stopar je uvodoma tudi v 
imenu župana pozdravila in se zahvalila predstavnikom društev, ki 
na vseh področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti s prostovoljnim 
delom ustvarjajo kulturno življenje v občini, kakršno nam je vsem 
lahko v ponos. Veseli smo tudi odličnih rezultatov, ki jih društva 
dosegajo na raznih revijah in tekmovanjih. Predstavila je tudi ob-
činski razpis, preko katerega se sofinancirajo delovanje društev in 
prireditve (razpis je sicer že zaključen), ter povedala, da razpisana 
sredstva ostajajo v isti višini kot lani.

V nadaljevanju je Gašper Salobir predstavil poročilo o aktivnos-
tih društev v preteklem letu. Na območni ravni so bila izvedena 
naslednja srečanja in revije: Območno srečanje otroških in mla-
dinskih zborov »Pozdrav pomladi« in srečanje vrtčevskih zborčk-
ov, kjer so sodelovali OPZ OŠ Marjana Nemca Radeče ter zborček 
Vrtca Radeče. Območnega srečanja otroških in mladinskih gleda-
liških skupin »Gledališki dan« v Radečah se je udeležilo 5 skupin s 
predstavami Šola za junake, Čarli v tovarni čokolade in Novoletna 
pravljica iz Gledališkega društva Radeče, Mizica, pogrni se iz POŠ 
Svibno in Zvezde iz Prosvetnega društva Vrhovo. Odrasla gledali-
ška skupina Gledališkega društva Radeče je pripravila muzikal »The 
Rocky horror show« za izbor za Linhartovo srečanje in se tudi ude-
ležila regijskega Linhartovega srečanja v Celju. Območnega sreča-
nja otroških folklornih skupin »Se igramo, pojemo in tudi zapleše-
mo« sta se udeležili Otroška folklorna skupina "Ringa raja" iz Vrtca 
Radeče in Folklorna skupina Marjanca – OŠ Radeče. Na dveh ob-
močnih revijah plesnih skupin »Zavrtimo se« se je predstavilo kar 
32 koreografij, iz Radeč so se predstavile mlade plesalke JZ GŠ La-
ško-Radeče, plesni oddelek, s šestimi koreografijami. Na območ-
nem srečanje odraslih pevskih zborov »Naši zbori« v Laškem so se 
predstavili MoPZ Papirničar Jagnjenica, VIS Sv. Peter Radeče, MoPZ 
Svoboda Radeče. Na območnih likovnih razstavah v Laškem in Ra-
dečah je razstavljalo 27 likovnikov, od tega sedem članov Društva 
ljubiteljev likovne umetnosti Radeče. Območnega srečanja odraslih 
folklornih skupin »Kje so tiste stezice« pa se je udeležila Folklor-
na skupina Brusači. 

Na podlagi mnenj strokovnih spremljevalcev je bilo na regijska sre-
čanja uvrščeno lepo število skupin. Regijskega srečanja otroških gle-
daliških skupin v Rogaški Slatini sta se udeležili dve otroški gleda-
liški skupini Gledališkega društva Radeče ter gledališki krožek POŠ 
Svibno. Regijskega srečanja otroških folklornih skupin v Šentjanžu 
pri Dravogradu se je udeležila Otroška folklorna skupina iz Vrtca 
Radeče. Na regijski reviji plesnih skupin v Laškem se je predstavilo 
kar 10 plesnih koreografij, tudi iz plesnih oddelkov Glasbene šole 
Laško – Radeče. Na državnem tekmovanju otroških in mladinskih 
pevskih zborov »Zagorje ob Savi 2016« se je zelo uspešno predstavil 
OPZ OŠ Marjana Nemca Radeče z zborovodkinjo Jano Wetz ter os-
vojil zlato priznanje z odliko. Zelo uspešno leto je bilo tudi na ples-
nem področju. Lahko smo ponosni na pet naslovov državnih prva-
kinj mažoret Kluba mažorete RAP Radeče, katerih skupina senior je 
tudi na evropskem prvenstvu osvojila največji uspeh – naslov evrop-
skih prvakinj. Uspešno je delovanje orkestrov, tudi Pihalnega orke-
stra radeških papirničarjev, katerega vodenje je lani prevzel dirigent 
Marko Razboršek. Domala vse gledališke skupine v občini v orga-
nizaciji Gledališkega društva Radeče poleg gostujočih gledališč so-
delujejo v otroškem, mladinskem in odraslem abonmaju. Pohvali-
ti je potrebno tudi delovanje na področju likovne dejavnosti, kjer 
se izvajajo likovne kolonije, razstave, izobraževanja in delavnice.

Na koncu je Gašper Salobir predstavil še aktualen razpis JSKD RS in 
pozval prisotne, da se še lahko prijavijo. Podal je tudi kratko finanč-
no poročilo in plan dela za tekoče leto, ki je na kratko v istih okvirih 
kot lani. Vsem se je zahvalil za sodelovanje, z željo, da bi ljubitelj-
ska kulturna dejavnost tudi v prihodnje potekala vsaj tako dobro 
in ustvarjalno kot doslej. 

Podprite delo naših kulturnih društev in ustvarjalcev kulturnega 
dogajanja v kraju z obiskom njihovih predstav, razstav, koncertov 
in drugih prireditev. Ne bo vam žal! 

Sestanek vodje OI JSKD Laško 
s predstavniki kulturnih društev

SEVNICA, LENDAVA - 8. februarja se je okoli 200 potnic in po-
tnikov iz Posavja odločilo za izlet v neznano s Tonijem Prahom 
iz Sevnice. Prazničen kulturni dan se je v dobrem razpoloženju 
začel odvijati na sevniški avtobusni postaji in se nadaljeval vse 
do Lendavskih goric, kjer smo si najprej ogledali slovensko po-
sebnost - 53 metrov visok razgledni stolp Vinarium v Lendavi. 
Od tu je pot vodila do kapelice sv. Trojice, ki že več stoletij stoji 
sredi lendavskih vinogradov. V njej je v zastekljeni krsti na ogled 
naravno mumificirano telo vojskovodje Mihaela Hadika, ki je bil 
eden največjih junakov iz časa bojev proti Turkom. S preteklim 
časom smo se srečali tudi v Mali Polani in Veliki Polani. Na lepo 
obnovljeni nekdanji prekmurski Sabolovi domačiji, kjer ima se-
dež Zadruga za razvoj podeželja Pomelaj, smo občudovali izdel-
ke iz ličja ter jih nekaj tudi kupili. Z zanimanjem smo si ogledali 
tudi rojstno hišo slovenskega pisatelja Miška Kranjca. Brez obi-
ska vinske kleti seveda ni šlo, nekateri pa so čas izkoristili še za 
obisk lendavskega gradu, ki stoji v neposredni bližini grajske vin-
ske kleti, zgrajene leta 1717. Popotovanje se je zaključilo s po-
znim kosilom in plesom, na katerem je za dobro razpoloženje 
skrbel posavski anambel Potep.  M. Z.

Planinsko zavetišče Pod Sve-
tim Rokom se je nekoč ime-
novalo Taborniški dom Odre-
da treh smrek in v spomin na 
pokojnega sevniškega gozdar-
ja Ivana Radija v bližini doma 
še vedno rastejo smreke, ki 
jih je kot majhne sadike po-
daril tabornikom že pred de-
setletji. Ob tem je dom, ki so 

ga sevniški taborniki zgradili 
leta 1957, z ukinitvijo tabor-
niške dejavnosti sredi osem-
desetih let preteklega stole-
tja počasi propadal. Zobu časa 
so ga iztrgali sevniški planin-
ci in planinke, ki so začeli up-
ravljati z objektom leta 1994. 
Najprej so uredili ostrešje in 
prostor na podstrehi, nato so 
se lotili osrednjega dela, ki ima 
pod skrbnim očesom sedanje-

SEVNICA - 20. februarja je v Sevnici potekal pogovorni večer z 
naslovom »Slovenija v Evropi«, ki ga je organiziral SDS Sevnica 
in na katerem sta sodelovala evropska poslanka Patricija Šu-
lin ter poslanec SDS v Državnem zboru Tomaž Lisec. Šulinova 
je predstavila delovanje evropskega parlamenta in svoje delo v 

prvi polovici man-
data. Kot člani-
ca odbora za pro-
račun je dejala, da 
je Sloveniji vse od 
vstopa v Evropsko 
unijo leta 2004 na 
voljo več sredstev, 
kot jih vplača v 
evropski prora-
čun. Dodala je, da 
je do leta 2020 na 
razpolago tudi 3,2 
milijarde evrov ne-
povratnih evrop-
skih sredstev. Li-
sec je dejal, da je 

veliko občin v Sloveniji izkoristilo evropska sredstva za grad-
njo, energetske sanacije in obnove. Šulinova je spregovorila tudi 
o sporazumu CETA, ki ga je v Evropskem parlamentu podprla, 
saj se z njim odpravljajo trgovinske ovire in carine, povečuje se 
dostop do trga ter odpravlja birokracija, kar bo koristilo malim 
in srednjim podjetjem, »ki predstavljajo hrbtenico evropske-
ga gospodarstva«. V drugem delu pogovornega večera sta pos-
lanca spregovorila še o zaostrovanju pogojev dela slovenskih 
obrtnikov in prevoznikov v Avstriji, Brexitu in migrantski krizi. 
Zaključila sta, da Evropejci za reševanje problemov na evropski 
ravni potrebujemo enotno in močno EU. Ppredsednica SDS Po-
savje mag. Martina Prevejšek se je obema poslancema zahva-
lila za izčrpen vpogled v politično situacijo v Evropi in Sloveniji.

� Vir:�SDS�Posavje

Nekdanji taborniški dom 
postal planinsko zavetišče
SEVNICA - V bližini starega ribnika v novem delu sevniškega mestnega jedra stoji planinsko zavetišče Pla-
ninskega društva Lisca Sevnica, ki je konec lanskega leta doživelo še eno temeljito prenovo. 

ga oskrbnika na novo urejeno 
kuhinjo, osrednji dnevni pros-
tor, hodnik in sanitarije. V za-
ključku lanskega leta so se lo-
tili še obnove zunanjega dela 
in okolice. »Kar nekaj tednov 
smo porabili za postavitev tla-
kovcev pred vhodom v zaveti-
šče, potem smo se lotili menja-
ve oken in vrat, nato je sledila 

še fasada, tako da je sedaj za-
vetišče lepo urejeno,« pripove-
duje Janko Avguštin, oskrbnik 
oz. gospodar, za katerega pra-
vijo, da upravlja s planinskim 
zavetiščem tako skrbno kot s 
svojim lastnim domom. 

»V zimskem času imamo v za-
vetišču planinske urice, ob 
sevniškem občinskem pra-
zniku pa že vrsto let priprav-

ljamo prvi torek v novembru 
planinsko srečanje ob tabor-
nem ognju,« nadaljuje sogo-
vornik, ki je vesel, da je posta-
lo planinsko zavetišče, ki stoji 
pod hribom, na katerem sto-
ji znamenita cerkev sv. Roka, 
prijetno zbirališče planincev, 
a tudi ostalih. »Predvsem v 
poletnih mesecih se tukaj radi 
zadržujejo mladi, a žal nera-
di pospravljajo za sabo. Tudi 
sprehajalci psov, ki so redni 
obiskovalci te prijetne lokaci-
je, neradi čistijo pasje iztreb-
ke svojih štirinožcev,« pripove-
duje sogovornik, ko ga zmotim 
pri jutranjem urejanju okolice. 
»Pri nas si lahko vsi planin-
ci izposodijo planinsko opre-
mo ali pridobijo informacije o 
delu društva, o planinskih iz-
letih, pohodih in vodnikih. Pla-

ninska pevska skupina Encijan 
ima tukaj redne tedenske vaje, 
fotosekcija ima v podstreš-
nem prostoru različne temat-
ske razstave. Prostor se lahko 
najame tudi za razne delavnice 
ali seminarje,« še doda Janko, 
ki je tudi planinski vodnik. Ob 
tem pove, da sta skupaj z ženo 
Darinko popeljala že marsika-
tero planinsko skupino na pre-
nekateri slovenski in evropski 
vrh v sredogorju in visokogor-
ju ter sodelovala pri organiza-
ciji planinskih taborov in pri-
reditev. Koliko prostovoljnih 
ur vsakodnevno vlagata v Pla-
ninsko društvo Lisca Sevnica, 
kajti Darinka Avguštin je tudi 
tajnica društva, ne štejeta več, 
a pravita: »Vse to je pravzaprav 
en mali 'šiht'.«  Smilja�Radi

Janko�Avguštin�skupaj�z�ženo�Darinko�že�sedem�let�skrbi�za�
planinsko�zavetišče,�ki�se�zaradi�hriba,�pod�katerim�stoji,�ime-
nuje�Pod�Svetim�Rokom.

Nekdanji�taborniški�dom,�ki�so�ga�začeli�graditi�sevniški�ta-
borniki�leta�1956,�leto�dni�kasneje�pa�je�sledilo�njegovo�odpr-
tje,�je�postal�v�devetdesetih�letih�planinsko�zavetišče.

Izlet v neznano

Udeleženci�izleta�v�Prekmurju�(foto:�R.�Ivačič)

Pogovor s Šulinovo in Liscem

Z�leve:�Prevejškova,�Lisec�in�Šulinova
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CERKLJE OB KRKI - Vinogradnice in vinogradniki VTKD Cerklje 
ob Krki smo tudi letos obeležili Prešernov dan s tradicionalnim 
Prešernovim pohodom. Zbralo se nas je 50 pohodnikov in po 
Zdravljici, ki jo je recitirala naša članica Anita, smo se podali na 
pot. Iz vasi Brvi smo jo mahnili proti Pošteni vasi, nato čez Beli-
nje proti Gadovi peči, zaključili pa tam, kjer smo začeli. Ker nas 
je pot vodila mimo vinogradov in zidanic ob njih, so za naša grla 
in želodčke poskrbeli radodarni vinogradniki, ki so se radi po-
hvalili z odličnim pridelkom iz kleti, njihove gospe pa z izdel-
ki iz pečice. Pozdravili in pogostili so nas tudi člani sosednjega 
društva, saj nas je pot vodila mimo njihovega »gada«. Pohodni-
ki smo prešerne volje uživali ob Prešernovih in Pavčkovih bese-
dah, ki sta jih odlično interpretirali Anita in Mija. Razšli smo se 
v upanju, da se drugo leto spet dobimo in prehodimo še kakšen 
del naše vinorodne dežele.  
� M.�Oštrbenk,�foto:�M.�Tokić

KALIŠOVEC - 11. februarja je Društvo malih vinogradnikov Kali-
šovec organiziralo že peti nočni pohod z baklami, ki se ga je ude-
ležilo prek 50 pohodnikov. Zbrali smo se pri kapelici v Kališovcu, 
nato pa se je pot vila med vinogradi, kjer so lastniki kleti široko 
odprli vrata in ponudili svoja vina, ni pa manjkalo niti hrane. Po 
obisku devetih kleti se je pohod končal pri preši v Kališovcu, kjer 
je potekalo druženje še pozno v noč. Kljub nizkim temperaturam 
je bilo pohodnikom prijetno toplo, saj jih je grela dobra kapljica 
in lepa domača pesem ob spremljavi harmonike.
  F.�Zupančič

Toneta Jesenka bo v nasled-
njem štiriletnem mandatu za-
menjala Anica Hribar. Jesen-
ko se je zahvalil tako članom 
upravnega odbora kot osta-
lim v društvu, ki so priprav-
ljali vsakoletne programe in se 
jih udeleževali, »saj je z vašo 
udeležbo vse naše delo dobi-
lo smisel«. »Naj za vse vas pla-
ninstvo ostane čast in ponos,« 
so bile njegove zadnje besede 
še v vlogi predsednika. Nje-
gova naslednica Hribarjeva 
je v nagovoru obljubila, da bo 
nadaljevala po začrtani poti, 
predvsem pa si želi, da bi bile 
v prihodnosti v društvu in 
na občnih zborih zastopane 
vse tri generacije, saj je njen 
moto: 'Nazaj v naravo, vse ge-
neracije!' Prav tako so izvoli-
li nove člane upravnega od-
bora, ki ga poleg Hribarjeve 
kot predsednice sestavljajo 
še: mag. Marija Lubšina No-
vak (podpredsednica), Vera 
Polak (tajnica), Jožica Dražil 
(blagajničarka), Anton Hri-
bar (načelnik vodniškega od-
seka), Olga Kržan (načelnica 
odseka za varstvo gorske na-
rave), Milan Tomič (načelnik 
odseka markacistov), Natali-
ja Vahčič (načelnica mladin-
skega odseka) ter člani Mojca 
Šterk, Jože Lovenjak in Tone 
Kostanjšek.

RAKA - Turistično društvo Lovrenc Raka je 8. februarja organi-
ziralo tradicionalni pohod ob prazniku kulture. Pohodniki so se 
zbrali na trgu pred raško cerkvijo, kjer jih je nagovoril predse-
dnik društva Alojz Kerin, nato so se skozi Površje in Zabukovje 
pri Raki odpravili do nedavno obnovljene cerkve sv. Marjete, ki 
je uvrščena med 200 najstarejših cerkva v Sloveniji in jo v Sla-
vi vojvodine Kranjske navaja tudi Valvasor kot »podružnico sv. 
Marjete Pod goro«. Cerkev je odmaknjena in skrita med hribi v 
dolini potoka Račna, kar nakazuje na zgodovinski obstoj manj-
šega skritega naselja na tem območju. V cerkvi so člani TD Lo-
vrenc Raka pripravili krajši kulturni program, ki ga je povezo-
val Kerin. Najprej je številne pohodnike nagovoril župnik Franc 
Levičar, Justina Molan je prebrala pesmi Franceta Prešerna in 
Otona Župančiča, Kerin pa je s prebiranjem Gorskih bukev, ki jih 
je leta 1582 iz nemškega jezika prevedel tedanji župnik Recelj, 
obudil stare vinogradniške zakone. Damjana Pirc je povedala  
starodavno legendo o ribiču, ki se je spremenil v kamen, ker ni 
izkazal spoštovanja do slovenskega jezika. Pohodniki so pot na-
daljevali proti Vinjemu vrhu, kjer jih je v zidanici Žabkar priča-
kalo okrepčilo, v zidanici Pečarič pa topla malica in razgled na 
Šentjernejsko polje.  D.�Pirc,�foto:�A.�Hruševar

Jesenko žezlo predal Hribarjevi
BREŽICE - Planinsko društvo Brežice je imelo 17. februarja v prostorih OŠ Brežice vsakoletni občni zbor, 
ki se ga je udeležilo natanko sto članov. Brežiški planinci imajo odslej novo vodstvo, saj se je po 12 letih od 
funkcije predsednika poslovil Tone Jesenko.

Mojca Šterk je na občnem zbo-
ru kot dosedanja načelnica 
predstavila delo mladinskega 
odseka, finančno poročilo je 
prebrala Nevenka Baškovč, 
poročilo nadzornega odbo-
ra Ivan Veble, delo častnega 
razsodišča Miha Škrlec, ugo-
tovitve verifikacijske komisije 
pa Danica Fux. Lani je imelo 
društvo 359 članov s plačano 
članarino. V letu 2016 so bre-
žiški planinci pod vodstvom 
vodniškega odseka realizira-
li 40 izletov, ki se jih je skupaj 
udeležilo 1089 članov (v pov-
prečju 27 na izlet), zaradi ra-
znih vzrokov pa je odpadlo 15 
izletov. Odsek markacistov je 
med drugim očistil Brežiško 
planinsko pot, v sodelovanju z 
odsekom za varstvo gorske na-
rave izvedel vsakoletno čistil-

no akcijo na planinskih poteh v 
oskrbi PD Brežice, markiral od-
sek nove Slovenske turnokole-
sarske poti, ki na tem območju 
poteka od Planine v Podbočju 
do gradu Podsreda, ter trasiral 
daljšo in krajšo pot 40. poho-
da Po poteh Brežiške čete. Mla-
dinski odsek se je lani udeležil 
šestih izletov in štirih tekmo-
vanj, med drugim 7. družinske-
ga tabora Jezersko, področnih 
orientacijskih tekmovanj in 
regijskega tekmovanja Mladi-
na in gore, s katerih so mladi 
planinci prinesli tudi nekaj pri-
znanj. Zaščitni znak brežiških 
planincev je poleg glasila Pla-
ninski utrinki, katerega ure-
dnica je Milena Jesenko, za-
gotovo skupina »torkarji«, ki 
ima 68 članov in je lani opravi-
la 42 pohodov, ki se jih je ude-

ležilo 1727 pohodnikov (pov-
prečno 41 na pohod). Izbrali so 
tudi »naj torkarje«, ki so postali 
Marjan Rovan (40 pohodov), 
Marija Kramar in Vida Tom-
še (obe po 38) ter Jože Molan, 
Rudi Kelenc, Andrej Srpčič in 
Jožica Srpčič (vsi po 37). Orga-
nizirali so tudi planinske veče-
re, v okviru katerih so nekateri 
člani društva spregovorili o od-
krivanju poti v raznih državah, 
skupaj s Knjižnico Brežice pa 
tudi prireditev Brati gore. Tra-
dicionalni pohodi v lanskem 
letu so bili 10. pohod k spome-
niku slovenskemu tolarju, 32. 
pohod po Brežiški planinski 
poti, 40. pohod Po poteh Bre-
žiške čete, 34. Martinov pohod 
in 23. nočni pohod na Veliki 
Cirnik. Potekalo je tudi 1. sre-
čanje t. i. Šentvidarjev, v letu 
2016 so namreč zabeležili več 
kot 30.000 vpisanih obiskoval-
cev razgledne točke nad Čate-
žem ob Savi.

Na občnem zboru so podelili 
priznanja in zahvale. Bronasti 
častni znak PZS je iz rok zdaj 
že bivšega predsednika Jesen-
ka in častne predsednice Ma-
rije Veble prejela Marija No-
vak. Pisno pohvalo PZS je dobil 
Franc Petelinc. PD Brežice je 
pisno zahvalo podelilo predse-
dniku MDO PD Zasavja Borutu 
Vukoviču, Sari Gregl, Knjižni-
ci Brežice, Mateji Kus, Bran-
ku Brečku, pisno zahvalo pa 
bodo ob prvi priložnosti izro-
čili tudi Darku Krošlju iz pod-
jetja Darsad d.o.o. Spregovorili 
so tudi številni gostje iz drugih 
PD po Sloveniji pa tudi iz Hr-
vaške, vsi so prehvalili delo in 
zagnanost dosedanjega pred-
sednika Jesenka. Na začetku 
so za kulturni pridih občnega 
zbora poskrbele članice Vokal-
ne skupine UP. 
 Rok Retelj

Nova�predsednica�PD�Brežice�Anica�Hribar�je�udeležencem�
občnega�zbora�predstavila�svoje�načrte�in�cilje.

Raški pohod ob prazniku kulture

Prešernov dan med vinogradi

Vinogradniški nočni pohod 
SENOVO – V okviru praznika 
KS Senovo je na strelišču Zak-
lo nad Senovim 11. februarja 
potekal dan odprtih vrat v or-
ganizaciji Strelskega društva 
za praktično streljanje in Kra-
jevne skupnosti Senovo. Oko-
li 30 udeležencev so uvodoma 
pozdravili predsednik društva 
Tone Kink, predsednik sveta 
KS Senovo Vlado Grahovac in 
župan občine Krško mag. Mi-
ran Stanko. Zbrani so se lahko 
pomerili v streljanju na tarčo 
s pištolami, revolverji in ma-
lokalibrskimi puškami ter si 
ogledali razstavo orožja, ki so 
jo pripravili predstavniki Strel-
skega društva 1991 iz Ljublja-
ne.  B.�C.,�foto:�J.�M.

Dan odprtih vrat 
strelišča Zaklo
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GZS Območna zbornica Posavje, Krško objavlja
RAZPIS ZA IZBOR NAJBOLJŠE INOVACIJE POSAVJA 2017

Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica Posavje, Krško nadaljuje s projektom 
Podelitve priznanj inovacijam v regiji. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala 
trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.

S tem namenom objavljamo

Razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj inovacijam 
v posavski regiji za leto 2017

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki 
posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja GZS Območne zbornice 
Posavje, Krško.

Predlagatelji lahko prijavijo naslednje kategorije inovacij:

• Produktne inovacije (Proizvod ali storitev, ki je nov ali bistveno izboljšan. Vključuje znatne 
izboljšave tehničnih specifikacij, sestavnih delov in materialov, programske opreme v izdelku, 
prijaznost do uporabnika ali druge funkcionalne značilnosti).

• Procesne inovacije (Nov ali bistveno izboljšan proizvodni proces oz. postopek. To vključuje 
pomembne spremembe v tehniki, opremi in / ali programski opremi).

• Trženjske inovacije (Nov način trženja, ki vključuje pomembne spremembe v oblikovanju 
proizvoda ali embalaže, promocijske predstavitve, promocijo izdelkov ali cen).

• Organizacijske inovacije (Nove organizacijske metode v poslovnih praksah, v organizaciji 
delovnega mesta ali pri zunanjih odnosih).

Merila za dodelitev priznanj (inventivnost, gospodarski rezultati, trajnostni vidik) so podrobneje 
opredeljena v razpisu oz. razpisni dokumentaciji.

Rok za prijavo na razpis je ponedeljek, 10. april 2017. Prijave se pošljejo na naslov GZS Območna 
zbornica Posavje, Krško, s pripisom »Ne odpiraj – razpis za inovacije«, Bohoričeva 9, 8270 Krško 
ali v elektronski obliki na naslov oz.posavje@gzs.si .

Podelitev odličij bo predvidoma junija 2017. 

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani:
https://www.gzs.si/oz_posavje/Novice/ArticleId/57512/razpis-za-izbor-najboljsih-inovacij-

posavja-za-leto-2017

RAZPIS
Za nedoločen čas zaposlimo :

1. Diplomiranega inženirja strojništva VII. visoka ali VI višja 
šola smer strojništvo 

Na delovno mesto: PROJEKTANTA 

Naloge in vrsta del:
 - Pridobivanje naročil in pogodb
 - Priprava in izdelava idejnih projektov
 - Izdelava tehnične dokumentacije
 - Vodenje projektov
 - Izvajanje primopredaje objektov 
 - Izvajanje meritev 

Dodatne zahteve: 
 - Poznavanje računalniških programov za konstruiranje 

2D in moduliranje 3D
 - Izpit B kategorije, aktivno znanje enega tujega jezika 

(angleški ali nemški) 

Delovne izkušnje: 3 leta v stroki

2. Več ključavničarjev in varilcev za delo v proizvodnji in po 
potrebi na terenu
 - ustrezno izobrazbo: srednja poklicna izobrazba - smer 

strojništvo in obdelava kovin
 - izkušnje na primerljivem delovnem mestu

Prijave pošljite do 10. 3. 2017 na naslov podjetja ali 
elektronski naslov: ekten_krsko-2.net.

Približuje se čas za oddajo let-
nih poročil za leto 2016, ki jih 
je treba predložiti AJPES zara-
di javne objave in za državno 
statistiko. Kot sporočajo s kr-
ške izpostave AJPES, je bilo v 
letu 2015 sprejetih več doku-
mentov, ki vplivajo na raču-
novodsko evidentiranje in po-
ročanje podatkov od vključno 
leta 2016 dalje, zato so tokrat 
spremembe glede poročanja 
obsežnejše. Obrazci so odslej 
poenoteni za vse vrste poslov-
nih subjektov. 
Poslovni subjekti letna poro-
čila predložijo izključno prek 
spletnega portala AJPES. Za 
oddajo podatkov iz letnih po-
ročil je tokrat prvič obvezna 
predhodna vključitev v sis-
tem e-Pooblastil pri AJPES, ki 

Nekaj novosti pri letnih poročilih

NOVO MESTO - Na dnevu ino-
vativnosti Skupine TPV so di-
rektor – predsednik poslovod-
stva TPV d.o.o. mag. Marko 
Gorjup, direktor – član poslo-
vodstva dr. Ivan Erenda in di-
rektor Raziskovalno razvojne-
ga sektorja Krunoslav Šimrak 
podelili priznanja in nagrade 
za najboljše inovacijske predlo-

ge. Kot posameznik je najbolj 
prepričal Bojan Gregorevčič 
s predlogom »Zamenjava ka-
mer na rezalno gubalni lini-
ji IBK fi18«. Nagrado za naj-
koristnejši inovativni predlog 
tima so prejeli Toni Kambič,  
Mišo Pereško in Boštjan Pi-
letič za rešitev »Vpeljava kola-
borativnih robotov«. Gorjup in 

Vladimir Gregor Bahč, proku-
rist družbe TPV Group, sta po-
delila nagrado Martina Sever-
ja za najboljše zaključno delo, 
ki jo je prejel Žiga Plut za ma-
gistrsko delo »Modifikacija pri-
trdišča obese za osebno vozilo 
z zmanjšano maso« (Fakulteta 
za strojništvo, Univerza v Lju-
bljani).  Vir:�TPV�

4. dan inovativnosti TPV

Investicija v izgradnjo 700 me-
trov glavnega vodovoda, 3000 
m notranjih razvodov in dveh 
hidrantov za skupno 58 tam-
kajšnjih parcel oziroma trenu-
tno 48 aktivnih priključkov je 
znašala skupno 122.000 evrov, 

od tega je 86.700 evrov zago-
tovilo navedeno gospodarsko 
ministrstvo. S ciljem zagoto-
viti dobro oskrbo s pitno vodo 
tamkajšnjim porabnikom, po 
nekaterih ocenah naj bi teh 

Romom z vodovodnim sistemom 
pravice, pa tudi obveznosti
KRŠKO - Krški župan mag. Miran Stanko in Marko Drofenik, generalni direktor Direktorata za regionalni ra-
zvoj pri Ministrstvu za  gospodarski razvoj in tehnologijo, sta 17.  februarja v romskem naselju Kerinov Grm 
predala namenu novozgrajen, trenutno najsodobnejši sekundarni vodovodni sistem na območju občine.

trenutno prebivalo v največ-
jem romskem naselju v obči-
ni 200, je po naročilu občine 
Kostak Krško kot izvajalec in 
upravljavec vodovodnega sis-
tema investicijo zaključil pred 
iztekom minulega leta. Nje-

na posebnost je, kot je pove-
dal župan mag. Miran Stanko, 
da so zanjo dali pobudo sami 
prebivalci naselja, saj je zara-
di obstoječega vodovoda, ki ga 
je občina zgradila leta 2007, na 
katerega so tedaj Romi v lastni 
režiji izvedli priključke, priha-
jalo zaradi prevelike porabe 
vode med njimi do pogostih 
trenj in nesporazumov. Neka-
teri med njimi so namreč pla-
čevali vodo po dejanski pora-
bi, odčitani na števcih, drugi 

pa zgolj pavšalne zneske. Z no-
vozgrajenim vodovodnim sis-
temom so navedene anoma-
lije resda odpravljene, bo pa 
potrebno, kot je dejal župan, 
v prihodnjem obdobju urediti 
še sistem kanalizacije, najver-
jetneje v sklopu urejanja sose-
dnjih naselij Gorica in Jelše. 

Pomembno pa tudi je, je pou-
daril ob tem direktor sektor-
ja Komunale pri družbi Kostak 
Jože Leskovar, da imajo tudi ti 
prebivalci občine zagotovljeno 
neoporečno pitno vodo, kot jim 
tako kot ostalim občanom ob-
čine in države pritiče po nedav-
no vpisani pravici tudi v Usta-
vo RS. Izrazil je tudi upanje, da 
se bodo porabniki v Kerinovem 
Grmu, ki imajo okrog naselja 

sedaj razpeljan trenutno naj-
sodobnejši vodovodni sistem, 
zavedali, da nimajo zgolj pra-
vice, temveč v zvezi s tem tudi 
obveznosti in da bodo tako kot 
ostali občani redno plačevali 
komunalne storitve ter »da ne 
bo z novo pridobitvijo nastalo 
več problemov, kot jih je bilo do 
sedaj«. Dodal je še, da bo treba 
narediti še naslednji investicij-
ski korak, to je ureditev odva-
janja odpadnih voda. 

Pred leti je bil v naselju odprt 
pripravljalni vrtec, tamkajšnji 
malčki pa so z vzgojiteljicami 
ob otvoritvi, ki jo je povezoval 
Sandi Lekše, izvedli glasbeni 
program.
� Bojana�Mavsar,�
� foto:�Nastja�Pečnik

Mag.�Miran�Stanko�in�Marko�Drofenik�med�simbolnim�odpi-
ranjem�hidranta

Zapeli�so�malčki�iz�tamkajšnjega�pripravljalnega�vrtca.

preverja pravice uporabnikov 
za predložitev. Podatke prek 
spletne aplikacije lahko brez 
priprave pooblastila, ob izpol-
njenih drugih pogojih, predlo-
ži le zakoniti zastopnik poslov-
nega subjekta. 
Vsi poslovni subjekti, razen 
pravnih oseb javnega prava, 
predložijo podatke na poeno-
teni shemi bilance stanja in iz-
kaza poslovnega izida, poseb-
nosti pri posameznih vrstah 
poslovnih subjektov pa se po-
ročajo na dodatnih obrazcih. 
Novost je tudi, da se podatki 
poročajo v evrih s centi, apli-
kacija pa omogoča tudi samo-
dejno seštevanje.
Spremenili so se kriteriji za 
razvrščanje poslovnih subjek-
tov po velikosti. Uvrstitev v ve-

likostni razred vpliva tudi na 
poročanje, pri čemer se tok-
rat prvič v velikost po zakonu 
o gospodarskih družbah razvr-
ščajo tudi pravne osebe zaseb-
nega prava.
V vseh primerih prenehanja in 
za vse vrste poslovnih subjek-
tov je odslej treba v rokih, do-
ločenih z davčnimi predpisi, iz-
delati zaključno poročilo ter ga 
predložiti AJPES.
Rok za predložitev podatkov 
za državno statistiko za prav-
ne osebe javnega prava ter 
pravne osebe zasebnega pra-
va je 28. 2. 2017, za gospodar-
ske družbe, zadruge, društva 
ter politične stranke pa 31. 3. 
2017. 

� Vir:�AJPES�Krško
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Obzorje 2020 je največji program EU za raziskave in inovaci-
je. Jedro programa so odlična znanost, konkurenčna industri-
ja in reševanje družbenih izzivov. Z usmerjenim financiranjem 
bo mogoče hitreje pripeljati najboljše zamisli na trg in jih zače-
ti čim prej uporabljati.

Projekt FUTURA je odgovor na izzive, zastavljene v okviru Ob-
zorja 2020.

Glavni cilj predlaganega ukrepa je izboljšanje kakovosti in var-
nosti življenja več kot 55 milijonov državljanov EU, ki živijo ali 
delajo v bližini železniške proge in zagotavlja zadnjo razvojno 
fazo pred lansiranjem na trg novega izdelka - deljeni zavorni 
disk za železniški tovorni promet (DRFB disc).

Projekt FUTURA bo realiziral cilje, kot so: znižati raven hrupa, 
skrajšati zavorno pot, zmanjšati tresljaje ter maso zavornega dis-
ka. Posledično bodo ukrepi pripomogli k zmanjšanju števila ne-
sreč, zmanjšanju škode na tovoru, za 50 % podaljšali življenjski 
cikel koles ter znižali strošek življenjskega cikla diska.

Podjetje KOVIS d.o.o. je končalo prvo optimizacijo prototipa, 
kjer so bili nekateri specifični cilji, kot so učinkovitost in nižja 
masa diska, delno doseženi. V prvi fazi so dosegli, da so se pre-
zračevalne izgube zmanjšale za 51 %, v primerjavi z začetno 
težo DRFB diska pa se je masa znižala za 8 %, s čimer so pove-
čali učinkovitost izdelka. 

Z znižanjem izgub pri prezračevanju lahko prihranimo energi-
jo, ki se uporablja za prevoz. Za lažje razumevanje smo za kal-

kulacijo uporabili življenjski cikel zavornega diska za kompozi-
cijo petnajstih tovornih vagonov, ki imajo vsak po šest osi, torej 
skupno 180 zavornih diskov, in potuje s hitrostjo 100 km/h. Koli-
čina energije, ki jo lahko prihranimo z uporabo diska iz prve op-
timizacije, lahko napaja do 53 povprečnih evropskih gospodinj-
stev za 1 leto (če predpostavimo, da povprečno gospodinjstvo 
v EU letno porabi 3600 kWh električne energije).

Po uspešni optimizaciji in laboratorijskem testiranju so bili prvi 
prototipi nameščeni na tovorni vagon Sggrs(e) 80, z namenom, 
da se opazuje obnašanje DFRB diska v realnem okolju. 

Tovorni vagon bo vozil na relaciji Mělník, Češka – Hamburg, 
Nemčija. V celotnem času testiranja in po določenem številu 

prevoženih kilometrov bodo izvedli tehnične preglede na sle-
pem tiru ali v pooblaščeni servisni delavnici.

V realnem okolju se bo izvajal tudi drugi test, ki se nanaša na ja-
kost hrupa pri zaviranju ter vpliv hrupa na okolje. V času testira-
nja bodo zbirali podatke, ki so pomembni za potrditev izdelka.

Nadaljnji napredek pri projektu lahko spremljate na socialnem 
omrežju Facebook www.facebook.com/projectfutura ter na sple-
tni strani www.projectfutura.com.

 Vir: Kovis d.o.o.

FUTURA projekt – Testiranje DRFB diska 
na tovornem vagonu v realnem okolju

V okviru projekta FUTURA je končana prva optimizacija prototipa deljenega zavornega diska za železniški tovorni 
promet, disk pa so začeli testirati na tovornem vagonu na relaciji Mělník, Češka – Hamburg, Nemčija. 
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The FUTURA project has received funding from the European Union's Horizon 2020 
research and innovation programme under grant agreement No 700985.

DRFB disk na tovornem vagonu

Sggrs(s) 80´ tovorni vagon

SUPERMARKET TRŽIŠČE ROGAŠKA SLATINA
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Aškerčeva 1a, 8270 Krško
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TROBENTICA
 PRIMULA

ČOKOLADA MILKA
Temna; 100 g

FERRERO ROCHER
200 g

4,99

3,59

-28

0,59

8marec
dan žena

8marec
dan žena

0,59

SVINJSKI VRAT 
S KOSTJO
Postrežno

1 kg

3,19

ŠKARJE VINOGRADNIŠKE 
DDP217 KARBONSKO

REZILO

ŠKARJE ZA VEJE 
DDL203; KARBONSKO REZILO 610 mm

5,99

40

7,99

4,79
ZA IMETNIKE KARTICE

SROMLJE - Sromeljska pešpot 
ali Pot vina in sonca se je v lan-
skem letu potegovala za »Naj 
tematsko pot v regiji« in tako 
dobila priznanje, ki so ga po-
delili Turističnemu društvu 
Sromlje na sejmu NATOUR 
Alpe Adria 2017 v Ljubljani. 
Na letnem občnem zboru TD 
Sromlje, ki je potekal 11. fe-
bruarja, je predsednica Ana 
Kranjčič z veseljem poročala 
o uspehih dela kakor tudi re-
dni promociji kraja Sromlje. 
Skozi vse leto se promovira-
jo električna kolesa, ki se jih 
brezplačno izposoja vsem, ki si 
želijo ogledati kraj in pokuša-
ti dobrote pri raznih ponudni-
kih. TD je bilo predstavljeno 
tudi na TV Slovenija v odda-
ji Na lepše. Skupina članov 
društva je bila v oddaji Dob-
ro jutro, kjer so v okviru kvi-
za predstavljali kraj kakor tudi 

Sromeljska pešpot nagrajena
pešpot. V lan-
skem letu so 
pri ocenjeva-
nju krajev v 
sklopu pro-
jekta »Moja 
dežela - lepa 
in gostoljub-
na« Sromlje 
dosegle 2. 
mesto v ob-
čini Brežice. 
Ob svetov-
nem dnevu 
turizma (26. september) so 
člani TD izdelali in pripravili 
otvoritev zelenega okna. Leto 
je bilo, kot vsako, uspešno in 
delovno, dokaz je 1654 opra-
vljenih prostovoljnih delovnih 
ur. Zato tudi prizadevnim čla-
nom podeljujejo priznanja Tu-
ristične zveze Slovenije. Tokrat 
sta ga na predlog TD Sromlje 
prejela Janko Petan (srebr-

no) in Janko Krošelj (bronas-
to). Čestitkam sta se pridružili 
tudi podžupanja Katja Čanžar 
in članica UO Turistične zveze 
Slovenije Milena Vranetič. Ve-
čer so z domačo pesmijo obo-
gatili KD Ljudski pevci Sromlje 
in MoPZ Sromlje. Ob zaključku 
je bilo veliko pohval in smelih 
načrtov za nadaljnje delo. 
 A.�Preskar/R.�R.

Prejemnik�bronastega�priznanja�Janko�Kro
šelj�v�družbi�Kranjčičeve�(desno)�in�Vranetičeve

BREŽICE - V sklopu Dne-
vov podjetniških priložnos-
ti 2017, ki jih na ZPTM Breži-
ce pripravljajo že sedmo leto 
zapored, sta mimo še tretje in 
četrto predavanje oz. delav-
nica. 21. februarja so na stro-
kovni delavnici o trženju za 
kmetijske in turistične ponu-
dnike gostili tri odlične preda-
vateljice. O kreativni ponudbi 
s primeri dobrih praks je go-

vorila doc. dr. Tanja Lešnik 
Štuhec, v nadaljevanju je svo-
jo »zgodbo« podala Urška To-
polšek Planinšek s Turistič-
ne kmetije Urška, zaključili pa 
so s kulinaričnim doživetjem 
preprostih živil in kreativnih 
kombinacij, za kar je poskrbe-
la Mojca Polak, ugledna pre-
davateljica gastronomije na 
Višji strokovni šoli za gostin-
stvo in turizem Maribor. Po 

srečanju je sledilo še druže-
nje ob pokušini lokalnih dob-
rot. Minuli torek, 28. februarja, 
pa so pripravili strokovno pre-
davanje o novostih v poslova-
nju dopolnilnih dejavnosti in 
turizma na kmetiji ter davčne 
zakonodaje, o čemer sta spre-
govorila Slavica Grobelnik, 
mag. agr. ekonomike, in Da-
mijan Vrtin, univ. dipl. inž. agr. 
� Vir:�ZPTM�Brežice

Na DPP dve kmetijski predavanji
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Temeljna naloga upravljavca vodovodnih 
sistemov je nemotena ter varna oskrba s 
pitno vodo in zagotavljanje zdravstveno 
ustrezne pitne vode. 

Notranji nadzor je v letu 2016 izvajal Na-
cionalni laboratorij za zdravje, okolje in 
hrano Novo mesto (NLZOH Novo mes-
to). Notranji nadzor vključuje, skladno 
s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 
19/04 s spremembami) in smernicami 
HACCP, vse faze distribucije pitne vode, 
od zajetja do pipe porabnika. Skupno je 
bilo odvzetih 292 vzorcev pitne vode za 
mikrobiološke preiskave, 96 vzorcev za 
sanitarno-kemične preiskave ter dodatni 
4 vzorci za ciljane kemične preiskave na 
vodovodnem sistemu Sromlje in Mokrice. 
Neskladnih je bilo  22 odvzetih vzorcev (od 
tega je bi 1 vzorec kontaminiran z E. coli, 
1 vzorec z intestinalnim enterokokom, v 
19 so bile prisotne koliformne bakterije 
ter 1 s povišano koncentracijo desetila-
trazina), v vseh primerih pa smo izvajali 
ukrepe skladno s HACCAP-om ter navodi-
li s strani NZLOH Novo mesto in Naciona-
lnega inštituta za javno zdravje RS – pre-
ventivno kloriranje, spiranje omrežja na 
določenih odsekih z izpusti na hidrantih, 
redno čiščenje vodohranov … Vzorec kon-
taminiran z E. coli ter enterokokom, je bil 
odvzet na vodovodnem sistemu Bizeljsko, 
po  vzpostavitvi stalne dezinfekcije pitne 
vode pa se je stanje izboljšalo in tako so 
bili v novembru in decembru vsi odvzeti 
vzorci skladni.

Predpriprava vode s plinskim klorom 
oz. natrijevim hipokloritom je prisotna 
na vseh vodovodnih sistemih, razen na 
vodovodnem sistemu Brežice. Potreb-
no je poudariti, da je voda po kloriranju 
kljub prisotnemu vonju po kloru zdravst-

veno ustrezna ter varna za uživanje.

V okviru državnega monitoringa pit-
nih vod v letu 2016 je bilo na vodovod-
nih sistemih v občini Brežice odvzetih 42 

vzorcev, neskladna sta bila odvzeta vzorca 
(eden s prisotnimi koliformnimi bakteri-
jami ter eden s povišanim številom kolonij 
pri 22 °C in 37 °C).

Pred leti odkrita kontaminacija z deseti-
latrazinom (metabolit pesticida atrazina) 
na vodovodnem sistemu Sromlje se giblje 
okoli mejne vrednosti in po oceni NLZOH 
Novo mesto ne predstavlja povečanega 
tveganja za zdravje ljudi. Od v letu 2016 
skupno 4 odvzetih je v 1 vzorcu desetilat-
razin presegel mejno vrednost 0,10 µg/L.

Na vodovodnem sistemu Mokrice so bile v 
1 vzorcu izolirane ciste Giardie sp., za kat-
ere se ocenjuje, da lahko pomenijo nevar-
nost za zdravje ljudi. Upravljavec vodo-
voda je ob prejemu neskladnega vzorca 
takoj izvedel predpisane ukrepe za za-

gotovitev zdravstveno ustrezne in varne 
pitne vode. V nadaljevanju leta se je vršil 
poostren nadzor nad prisotnostjo paraz-
itov ter njihovih razvojnih oblik, vendar 
ponovnih neskladnih vzorcev ni bilo, zato 

se ne kaže potreba po izvajanju dodatne 
obdelave pitne vode.

OBVEŠČANJE UPORABNIKOV

Skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. 
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 
74/15) v primerih potencialnih vplivov na 
skladnost pitne vode obveščamo uporab-
nike na načine, navedene v spodnji tabeli.

Po veljavni praksi se bodo v posameznih 
primerih neposredno telefonsko obvesti-
la podjetja, v katerih je zaradi prekinitve 
dobave vode moten proizvodni in delov-
ni proces, kot so javni zavodi in ustanove: 
lekarna, zdravstveni dom, bolnišnica, pre-
delava mesa in ostalih živil, restavraci-
je in podjetja, kjer pripravljajo hrano za 
delavce, šole, dom upokojencev ...

Kakovost pitne vode na vodovodnih 
sistemih v občini Brežice v letu 2016
Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. opravlja dejavnost oskrbe s pitno vodo v 
občini Brežice, kjer smo v letu 2016 s pitno vodo oskrbovali prebivalce iz sedmih 
različnih vodovodnih sistemov: Brežice, Mokrice, Pišece, Sromlje, Križe, Mrzlavski 
Gaj-Stankovo-Vitovec in Bizeljsko, ki se z vodo napajajo iz 8 stalnih ter 4 rezervnih 
vodnih virov.

Vodovodni 
sistem

Mikrobiološke analize Kemijske analize
Št. 

vzorcev U % NU % Št. 
vzorcev U % NU %

BREŽICE 191 184 96 % 7 4 % 64 64 100 % 0 0 %
MOKRICE 24 23 96 % 1 4 % 8 8 100 % 0 0 %
SROMLJE 15 15 100 % 0 0 % 5 4 80 % 1 20 %
PIŠECE 15 15 100 % 0 0 % 6 6 100 % 0 0 %
BIZELJSKO 37 24 65 % 13 35 % 9 9 100 % 0 0 %
KRIŽE 5 5 100 % 0 0 % 2 2 100 % 0 0 %
STANKOVO 5 5 100 % 0 0 % 2 2 100 % 0 0 %
Skupaj 2016 292 271 93 % 21 7 % 96 95 99% 1 1 %

Vzrok za obveščanje Časovna opredelitev Obvezni načini obveščanja

Obveščanje v primeru, ko je vzrok 
neskladnosti pitne vode hišno 
vodovodno omrežje ali njegovo 
vzdrževanje

Od začetka veljavnosti 
ukrepa, a najkasneje v 
sedmih dneh

1. osebno – neposredno v nabiralnik
2. z obvestilom na oglasni deski uporabnika hišnega 

vodovodnega omrežja
3. elektronska pošta ali obvestilo preko telefona

Obveščanje v primeru omejitve 
ali prepovedi uporabe pitne vode

Od začetka veljavnosti 
ukrepa, a najkasneje v dveh 
urah (obvešča se vsak dan 
do preklica)

1. lokalni radio-Veseljak, Radio Aktual
2. predstavnik krajevne skupnosti, oglasne deske
3. obveščanje preko spletnih strani JP Komunala Brežice 

d.o.o. in Občine Brežice
Na začetku in ob preklicu 
veljavnosti ukrepa, a 
najkasneje v 24 urah od 
začetka oz. preklica ukrepa

4. aplikacija http://www.npv.si/  
(obveščanje Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
(NIJZ), Zdravstveni inšpektorat RS (ZIRS), Nacionalni 
laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH)

Obveščanje v primeru, kadar 
se izvajajo ukrepi za odpravo 
vzrokov neskladnosti

Od začetka veljavnosti 
ukrepa, a najkasneje v 
enem dnevu

1. lokalni radio-Veseljak, Radio Aktual
2. predstavnik krajevne skupnosti, oglasne deske
3. obveščanje preko spletne strani JP Komunala Brežice 

d.o.o.
Obveščanje v primeru odstopanja 
od mejnih vrednosti kemijskih 
parametrov in o pridobitvi 
dovoljenja za odstopanje

Na dan pridobitve 
dovoljenja, a najkasneje v 
sedmih dneh

1. lokalni radio-Veseljak, Radio Aktual
2. oglasne deske ali lokalni časopis Posavski obzornik
3. obveščanje preko spletne strani JP Komunala Brežice 

d.o.o.

Letno obveščanje uporabnikov o 
načinu obveščanja

Enkrat letno, v začetku 
novega koledarskega leta

1. lokalni časopis Posavski obzornik
2. obveščanje preko spletne strani JP Komunala Brežice 

d.o.o.
3. časopis JP Komunala Brežice d.o.o.
4. zadnja stran položnice

Letno poročilo o skladnosti pitne 
vode

Najmanj enkrat letno
(najkasneje do  31. marca)

1. občinska glasila 
2. lokalni časopis Posavski obzornik 
3. časopis JP Komunala Brežice d.o.o.
4. zadnja stran položnice
5. aplikacija http://www.npv.si/  

(obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)

Tabela 1: Pregled mikrobiološke in kemijske kvalitete pitne vode na zajetjih in v omrežju 
v občini Brežice v letu 2016

Tabela 2: Obveščanje uporabnikov
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VRBINA - Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru je 7. febru-
arja v prostorih Inštituta za energetiko v Vrbini organizirala prvo 
srečanje Alumni kluba. Srečanja se je udeležilo 43 diplomantov 
visokošolskega strokovnega, univerzitetnega in magistrskega 
študijskega programa Energetika. Po uvodnem pozdravu s stra-
ni dekana fakultete, prof. dr. Bojana Štumbergerja, je prisotne 
nagovoril tudi Alumni koordinator fakultete, izr. prof. dr. Mira-
lem Hadžiselimović, ki je poudaril pomembnost ohranjanja in 
dodatne krepitve vezi fakultete z diplomanti, ki so ambasador-
ji fakultete tako v gospodarstvu kakor tudi v širšem družbenem 
okolju. Svoje izkušnje s študijem na fakulteti in povezanostjo s 
fakulteto sta predstavila tudi prva diplomantka na Fakulteti za 
energetiko Urška Novosel ter prvi diplomant univerzitetnega 
študijskega programa energetika Jože Požun. Člani Alumni klu-
ba so si ogledali dejavnosti laboratorijev Fakultete za energetiko, 
večer pa so zaključili v prijetnem druženju s predstavniki fakul-
tete, kjer se je obudilo tudi marsikatero staro prijateljstvo med 
bivšimi sošolci.� Vir:�FE

KRŠKO – Konec januarja se je v KD Krško zbrala skupina 
profesorjev, staršev in dijakov, ki so zbranim predstavili t. 
i. MEPI program, enega izmed največjih svetovnih progra-
mov za mladostnike od 14. do 25. leta, ki ga izvaja že več kot 
140 držav po svetu.

Mladi si namreč z izbranim mentorjem zastavijo netekmoval-
ni projekt (športni, kulturni, intelektualni, avanturistični, raz-
iskovalni itd.), ki spodbudi vsestransko osebnostno rast in ra-
zvoj. Program ima tri zahtevnostne stopnje (bronasto, srebrno 
in zlato) in v krški šoli imajo za zdaj štiri dijake z bronastim in 
šest z zlatim priznanjem.
Potem ko je program že potekal v Škofji Loki, Kranju, Celju in 
Ljubljani, sta profesorja ŠC Krško-Sevnica Alenka Špan in Ma-
tej Mlakar pred dobrim letom vzpostavila program tudi pri nas, 
v katerega je bilo vključenih deset dijakov, ki so se lanskega no-
vembra, med jesenskimi počitnicami, odpravili peš na tridnev-
no potovanje po otoku Rab na Hrvaškem. 
Tako je v Kulturnem domu potekala krajša predstavitev MEPI 
programa, spremljali pa smo tudi zelo barviti in zanimivi poto-
pisni predavanji Maje Divjak Malavašič in Gorazda Divjaka, ki 
sta se odpravila na Altaj v ruski Sibiriji. Na drugo potovanje nas 
je s slikami popeljal tudi Silvo Rožman, ki se je odpravil v Irak, 
kjer je osvojil goro Damavand. Na ta način so apelirali na starše 
in mladostnike, naj naredijo nekaj zase, kajti človek se razvije v 
resničnem svetu in z resničnimi izzivi, ki nam jih računalnik ne 
more ponuditi. Več o MEPI programu si lahko preberete na sple-
tni strani: matej.info/mepi.� Sv.�Mavsar

Prvo srečanje Alumni kluba FE

MEPI program v Krškem

S�predstavitve�programa�v�KD�Krško

Udeleženci�srečanja�Alumni�kluba

U- ustrezen vzorec, NU - neustrezen vzorec

Sprejet poslovni načrt Infre
LJUBLJANA - Na odboru za gospodarstvo je vlada sprejela po-
slovni načrt javnega podjetja Infra, izvajanje investicijske de-
javnosti d. o. o. za leto 2017, ki predstavlja temeljni dokument 
te družbe, na podlagi katerega se izvaja gradnja okoljske in-
frastrukture v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi. Predmet 
poslovnega načrta je: kadrovska politika, načrt pridobivanja 
zemljišč, načrt naložb v vodno, državno in lokalno infrastruk-
turo, načrt vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč na vpliv-
nem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala 
spodnje Save ter finančni načrt.  Vir: UKOM
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TEMATSKE STRANI POSAVSKEGA OBZORNIKA

Stanovanjski krediti 
nove generacije

www.stanovanjskikredit.si 01 477 20 00

Krška cesta 4b, 8311 Kostanjevica na Krki
GSM: 041 651 435; Tel.: 07 30 81 448; Fax: 07 30 81 457

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

Tesarska dela:
ostrešja, kozolci,

brunarice, vrtne ute.

Pokrivanje z vsemi vrstami kritin, 
izris in krojenje ostrešja na CNC stroju

www.krovstvo-trsinar.si

SEGRAD d.o.o., Ulica 11. novembra 57,
Obrtna cona Leskovec, tel.: 041 405 561

 STROKOVNA IZVEDBA MANSARD Z VPIHOVANJEM 
CELULOZE ALI Z MINERALNIMI IZOLACIJAMI.

NAJUGODNEJŠE RAZMERJE MED
KVALITETO IN CENO.

ŽLEBOVI, ODTOKI, OBROBE

NAJCENEJŠI SO SEKANCI

Pa se najprej dotaknimo ogre-
vanja bivalnih objektov. Kako 
zmanjšati stroške za ogre-
vanje, je vprašanje, na kate-
ro pred vsako kurilno sezono 
išče odgovor vse več lastnikov 
hiš in stanovanj. Ena od mož-
nosti je posodobitev sistema 
za ogrevanje in pripravo tople 
vode, kar je navadno poveza-
no tudi z zamenjavo energen-
ta. Kot lahko preberemo tudi 
na spletu, med drugim tudi v 
reviji Delo in dom, je les ob-
novljiv vir energije, ki pri nas 
še vedno velja za najcenejši vir 
ogrevanja. Na voljo imamo več 
vrst biomase, s katerimi se lah-
ko ogrevamo. Ne glede na to, ali 
se bomo ogrevali na drva, pe-
lete ali sekance, ima vsaka iz-
med teh vrst biomase svoje 
prednosti. Prednosti peči na 
drva so enostavno in zaneslji-
vo upravljanje, velik nalagalni 
prostor za drva, dobra učinko-
vitost, enostavno nalaganje z 
vrha in dolga življenjska doba 
peči. Prednosti lesnih peletov 
so visoka kalorična vrednost, 
zelo majhna vsebnost vlage, so 
brez lubja, brez vsebnosti lepil 
in drugih aditivov ter so ideal-
ni tudi za kaminske peči. Kotli 
na pelete se lahko pohvalijo z 
enostavnim upravljanjem, sa-

Pri adaptaciji stavbe je pomembno, da se pred 
tem dobro informiramo in posvetujemo
Se sprašujete, ali je vaš energent preveč potraten? Razmišljate, da bi zamenjali sistem za ogrevanje? Tudi tisti, ki živite v večstanovanjskih objektih? Imate še pre-
malo informacij o energetskih sanacijah in izolacijah stavb? Bi radi zamenjali streho in okna, pa se nikakor ne morete odločiti, kaj je najboljše za vašo hišo/blok? 
Na ta vprašanja bomo s pomočjo strokovnih nasvetov skušali odgovoriti v spodnjem prispevku.

modejnim nalaganjem in vži-
gom, dolgo življenjsko dobo 
kotla, primernostjo za vse 
prostore, samodejnim prila-
gajanjem moči, visokim izko-
ristkom v vseh pogojih delo-
vanja in enostavno montažo. 
Investicija se vam povrne že v 
treh letih. Prednosti lesne bio-
mase (sekancev) so, da so ob-
novljiv vir energije. Glede na 
trenutne razmere so sekanci 
najugodnejši sistem ogreva-
nja na biomaso, potrebujemo 
pa nekaj več prostora za zalo-
govnik za lesne sekance. Le-
sni sekanci so najcenejši ener-
gent, vendar v urbanem okolju 
ne pridejo v poštev, izjema so 
sistemi daljinskega ogrevanja 
na lesne sekance. Za tiste, ki 
imajo na svoji parceli podtal-
nico, je primerna vgradnja to-
plotne črpalke voda/voda, ki 
bi nadomestila nizkotempera-
turni oljni kotel s 70-odstotnim 
izkoristkom in bi bilo ogreva-
nje po nekaterih navedbah ce-
nejše za 75 odstotkov. Če ima-
mo možnost priključitve na 
daljinsko ogrevanje, jo je smi-
selno izkoristiti, saj bodo pri-
hranki v primerjavi s kurilnim 
oljem skoraj 40-odstotni. Če v 
vaši kurilnici že stoji konden-
zacijska plinska peč, pa lahko s 
posodobitvijo ogrevalnega sis-
tema počakate, saj je ogrevanje 

z zemeljskim plinom cenovno 
razmeroma ugodno. Izjema je 
utekočinjeni naftni plin (UNP), 
saj je ogrevanje z njim skoraj 
polovico dražje od ogrevanja s 
kurilnim oljem, dražje je le še 
električno centralno ogrevanje.

S FASADO ZAMENJAJMO 
TUDI OKNA

Kako pa je z ogrevanjem v 
večstanovanjskih stavbah? 
Goran Udovč, direktor druž-
be Rudar Senovo, ki v stav-
bah oz. kotlovnicah, ki so v 
lasti etažnih lastnikov, izvaja 
tudi storitve ogrevanja, pravi, 
da je predvsem za večstano-
vanjske objekte učinkovito in 

tudi stroškovno ugodno ogre-
vanje na zemeljski plin, ce-
nejše bi bilo mogoče še ogre-
vanje s kakšnim obnovljivim 
virom energije (npr. sekanci), 
ki pa ima tudi svoje pomanj-
kljivosti (zatajitev avtoma-
tike, nastajanje pepela itd.). 
»Energetska sanacija fasade 
in nižje cene energenta prina-
šata znatne prihranke – stro-
ški na skupni kotlovnici so ta 
trenutek tudi do 35 % nižji, 
kot so bili na primer v kuril-
ni sezoni 2011/12,« pojasnju-
je Udovč in dodaja, da je zelo 
priporočljivo, da vzporedno s 
fasado zamenjamo tudi okna, 
saj se bodo največje izgube po-
javljale ravno na oknih. V leto-

šnjem letu Eko sklad sofinan-
cira investicijo hidravličnega 
uravnovešenja sistema ogre-
vanja. »Če npr. izoliramo stre-
ho in se zraven odločimo še 
za hidravlično uravnoveše-
nje, je to zelo dobra kombina-
cija, da pri tem tudi privarču-
jemo,« svetuje in še poudarja, 
da ne smemo pozabiti, da je 
treba toplotne postaje obnav-
ljati ne samo zaradi energet-
ske učinkovitosti, ampak tudi 
njihove dotrajanosti. Udovč 

še omenja, da požarne smer-
nice določajo, da mora biti ce-
lotna fasada negorljiva (kar 
velja npr. za visoke bloke na 
Vidmu, ki jih je energetsko sa-
niral Rudar Senovo). Za to sta 
primerna samo dva materia-
la – kamena volna ali Multi-
por mineralne toplotnoizola-
cijske plošče. »Res pa je, da je 
tisto, kar je negorljivo, bistve-
no dražje od gorljivega. Stiro-
por je ta trenutek najugodnej-

Dva�izmed�energetsko�saniranih�blokov�na�Vidmu

nadaljevanje�na�str.�14

Izbira primerne izolacije je zagotovo ena izmed najpomemb-
nejših odločitev, ki jih sprejmemo pri gradnji ali prenovi objek-
ta. Živimo v takšnem podnebnem pasu, v katerem moramo 
poskrbeti za ogrevanje v zimskem času, prav tako pa želimo 
imeti prijetno bivalno okolje tudi v vročih poletnih dneh. V spo-
dnjem prispevku si preberite nekaj strokovnih nasvetov pri iz-
biri energentov, vrste fasad, oken in streh, pri katerih je potreb-
no biti pozoren ne samo na kvaliteto materiala, ampak tudi na 
strokovno izvedbo in vgradnjo, da bodo stroški bivanja cenej-
ši. Poleg izolacije doma pa igra pomembno vlogo tudi notranja 
oprema, ki naredi dom udoben in estetsko dovršen. Seveda pa 
ne smete pozabiti na zunanjo ureditev vašega doma, pred vra-
ti je namreč čas urejanja gredic, vrtov in sadovnjakov. Poglejte 
si, kaj vam ponujajo naši oglaševalci, pa veselo na delo. Ur.

Dobro izoliran dom je topel dom
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TRGOVINA KOSTAK 
prodaja gradbenega in instalacijskega materiala 

PROIVODI ZA IZGRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
PROIZVODI ZA UREJANJE OKOLICE 
HIDROIZOLACIJE
MATERIAL ZA OGREVANJE 
GRADBENI IN FASADNI MATERIAL 

Ugodne cene cementa LAFARGE 2,39 EUR za 25-kg vrečo 

Kontakt: 07 48 17 215, 07 48 17 270 
Odprto: ponedeljek−petek: 7.00−16.00 | sobota: 7.00−12.00
 

GRAMOZNICA KOSTAK
prodaja gramoznih materialov in zemlje v Starem Gradu

PRANE in DROBLJENE FRAKCIJE
velikosti: 0-4, 4-8, 8-16, 16-32, 32-45 mm in nad 45 mm

SUHO SEJANE FRAKCIJE, NESEJAN GRAMOZ
velikosti: 0-16, 0-32 in nad 32 mm
pripravljena homogena mešanica peska, primerna za 
AB plošče, stebre, AB temelje

MIVKA
za maneže ali jahališča

ZEMLJA I. in II. KATEGORIJE
za zelenice, vrtove, sadovnjake, vinograde, nasipe in sanacije

SPOMLADANSKA AKCIJA več na www.kostak.si

Kontakt: 031 411 926, gramoznica@kostak.si
Odprto: ponedeljek−petek: 7.00−15.00

SVETUJEMO IN IZVAJAMO 
GRADBENA DELA:

-  izgradnja, urejanje in vzdrževanje cest
-  zunanje ureditve, urejanje vrtov, 
 dvorišč in okolice
-  zemeljska dela 
 (izkopi, nasipi, utrjevanje)

30 let

Po besedah direktorja družbe Rudar Senovo Go-
rana Udovča je v lanskem oktobru krški občin-
ski svet sprejel OPPN za stanovanjsko območje 
vzhodno od Sremiške ceste, ki na površini 1,2 ha 
skupaj - več kot polovico je trenutno že v lasti se-
novske družbe - zajema pet objektov. Na območ-
ju, kjer se je včasih nahajalo podjetje Gastromiks, 
je načrtovano precejšnje število stanovanj s pri-
padajočimi parkirišči. Pred leti je Rudar Senovo 
že prenovil manjši objekt v lasti Gastromiksa, kjer 
je sedaj pet stanovanj. Trenutno preurejajo nov 

samski dom, v katerem bo 34 stanovanj, od tega 
devet trisobnih, tri dvosobna, štiri stanovanja, ki 
bodo zaradi dostopnosti primerna tudi za inva-
lide, preostalo pa bodo garsonjere. Na objektu 
se trenutno izvajajo gradbeno obrtniška dela, v 
marcu ali aprilu bodo začeli še z zunanjo uredit-
vijo, prizidkom in parkirišči. Objekt bo v celoti ob-
novljen, vključno z novimi inštalacijami in streho, 
prav tako bo energetsko saniran s fasado, pri če-
mer so poleg izključno lastnih sredstev za ta na-
men pridobili tudi sredstva Eko sklada, ki so pr-
vič omogočena tudi za pravne osebe. Zaključek 
del in uporabno dovoljenje sta predvidena za ju-

nij 2017, vselitev prvih najemnikov v stanovanja, 
ki so vsa najemniška, pa potem julija. »Seznam z 
vlogami za najemnike novih stanovanj je že sedaj 
povsem zapolnjen, tako da je vseh 34 stanovanj 
tako rekoč že oddanih,« dodaja Udovč.

Obnovili bodo tudi starejši samski dom

V prihodnosti imajo v načrtih tudi obnovo starej-
šega samskega doma, naslednjega od zapuščenih 
objektov, kjer bo nastalo devet stanovanj večje 
velikosti (vsaj trisobna stanovanja), ki bodo imela 
lasten vhod in pripadajoče zelene površine za ob-
jektom (slednjih bo do 250 kvadratnih metrov). V 
zvezi s tem objektom bo še v tem letu stekla pro-
jektna dokumentacija, v naslednjem letu pa tudi 
obnova. Bo pa investicija potekala ravno tako hit-
ro, da ne bodo prehitevali potrebe po stanovan-
jih na trgu. »Ko se bodo začele vloge za stano-
vanja spet nabirati, se bomo odločili za nadaljnjo 
adaptacijo,« pojasnjuje Udovč.

S 34 novimi najemniškimi stanovanji bodo zados-
tili potrebam, ki naj bi jih Krško po javnomnenjski 
raziskavi, ki je bila izvedena že pred leti, še potre-
bovalo, čeprav po novih raziskavah samo mesto 
menda ne potrebuje več tolikšnega števila na-
jemniških stanovanj. Vendar, kot pravi Udovč, nji-
hove izkušnje govorijo drugače. Če bodo uspeli 
pridobiti lastništvo tudi v južnem delu kompleksa 
nekdanjega Gastromiksa, pa bodo obnovili tudi 
še ta del. Družba Rudar Senovo je sicer že več kot 
25 let upravnik večstanovanjskih stavb. Upravlja 
s približno 200 objekti oz. skoraj 2500 stanovanj-
skimi enotami, senovska družba je tudi najemo-
dajalec 511 stanovanj.

Poleti vselitev prvih 
najemnikov stanovanj
Družba za upravljanje in vzdrževanje nepremičnin Rudar Senovo na krški Resi pod vznožjem Sre-
miča na območju bivšega kompleksa podjetja Gastromiks preureja 'nov' samski dom, kot mu pra-
vijo, v katerem je v nastanku 34 stanovanj, ki bodo vseljiva z letošnjim julijem.

Objekt, v katerem nastaja 34 stanovanj

info@karodi.si

- proizvodnja in montaža nerjavnih dimnikov
- sanacija in popravilo obstoječih dimniških tuljav
- novogradnja zidanih ali kovinskih trislojnih dimnikov
- montaža in prodaja kaminskih peči

40 let tradicije

ša varianta izolacije, vendar je 
manj prepusten kot steklena 
volna, kar pomeni, da objekt 
manj diha in se začne vlaga 
zbirati v obliki črnih madežev 
v kotih sten. Če je preveč vla-
ge v hiši, se lepo vidi zjutraj na 
okenski šipi, na kateri se na-
bere kondenz. V tem primeru 
je pomembno, da so nad okni 
protipožarne zapore oz. pas 
negorljivega materiala,« še 
pravi. In še Udovčev nasvet za 
vse stanovalce v večstanovanj-
skih objektih: pred adaptacijo 
naj se resnično dobro pogovo-
rijo o sami investiciji, uslišijo 
želje vseh ostalih stanovalcev 
in skušajo zadevo uskladiti.

O značilnostih fasad smo 
povprašali tudi slikopleskar-
ja in fasaderja Jožeta Puntar-
ja iz Leskovca pri Krškem, ki 
vsem tistim, ki se bodo odlo-
čili za novo »preobleko« svojih 
objektov, priporoča termoizo-
lacijsko fasado (stiropor, ka-

mena volna). Cenovno naju-
godnejši je stiropor, je pa volna 
boljši zvočni izolator in negor-
ljiva. Pri izbiri fasade naj bodo 
ljudje po njegovem pozorni na 
sistemsko izvedbo fasade, da 
so torej vsi materiali od enega 
proizvajalca (na voljo so uve-
ljavljeni proizvajalci, kot npr. 
Jub, Weber, Röfix, Baumit, De-
mit). Trenutno imajo sicer večji 
trend toplotnoizolacijski ometi 
kot pa fasade. Puntar še pripo-
roča, naj ljudje izberejo korek-
tne izvajalce s strokovnim zna-
njem. Samo Plaznik iz krške 
trgovine Kemoplaz dodaja, naj 
fasadni sistem vgradi poobla-
ščeni izvajalec, saj bo naročnik 
le tako lahko uveljavljal more-
bitne reklamacije. Opozarja, da 
se na trgu pojavljajo vse mogo-
če fasade, sestavljene iz različ-
nih proizvajalcev, pri čemer od-
pade garancija – kar je poceni, 
ni rečeno, da je najceneje.  Tre-
nutni trend predstavljajo fa-
sade v belo-sivih odtenkih, še 
pravi Plaznik.

PRED NAKUPOM OKEN NE 
SMEMO POZABITI NA ...

Pa se ustavimo še malo pri ok-
nih. V krškem podjetju SeCOM, 
ki ponuja PVC okna, PVC vho-
dna, balkonska in drsna vrata, 
PVC polkna, senčila, police pa 
tudi izolacijsko steklo in kjer 
vam na enem mestu ponudi-
jo vse, od svetovanja, proizvo-
dnje in profesionalne vgradnje 
do strokovnega servisa, imajo 
na svoji spletni strani zapisa-
nih deset stvari, ki jih je tre-
ba vedeti pred nakupom oken. 
Najprej je treba razmisliti, ka-
tero vrsto oken želimo, kakšen 
naj bo način odpiranja, barva 
in obseg dela ob menjavi. Pred 
nakupom se je zato treba dob-
ro informirati in posvetovati s 
strokovnjaki. Nadalje je treba 
izbrati želeno toplotno izola-
tivnost, pri čemer je izredno 
pomembna odločitev za pre-
verjenega proizvajalca pro-
filov in drugih repromateri-
alov. Pozanimati se je treba 

tudi o dobavnih rokih, se iz-
ogibati izdelkom z minimal-
no garancijo in se odločati za 
izdelke renomiranega podje-
tja, ki garantira kakovost na 
vsakem koraku. Pomembno 
je tudi, ali bomo kupili izde-
lek pri proizvajalcu z dolgole-
tno tradicijo ali pri novincu oz. 
še slabše pri raznih posredni-
kih in ali bo to slovenski pro-
izvod ali iz uvoza. Dobro se je 
pozanimati o možnostih kre-
ditiranja ali obročnega odpla-
čevanja pri samem dobavite-
lju, o času montaže, kako je s 
servisom že vgrajenih oken in 
o tem, ali bomo kupili poceni 
(kar je pogosto ceneno) ali pa 
se bomo odločili za kakovos-
ten, trajen in lepo dizajniran 
izdelek. Kot zadnje pa je po-
membno, da od vsakega po-
nudnika zahtevamo nasled-
nje podatke: uw – izolativnost 
celotnega elementa, ug – izola-
tivnost stekla, uf – izolativno-
st profila, s čimer bomo lahko 
preverili kvaliteto oken.

nadaljevanje�s�str.�13
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Investicijski in izvajalski inženiring - Boršt d.o.o.
Boršt 12b, 8263 Cerklje ob Krki, T: 07/490 22 60 F: 07/490 22 63

www.sl-inzeniring.si, sl-inzeniring@siol.net

Okrasna drevesnica Nečemer 

Več na 

www.necemer.com

Nudimo širok spekter vrtnarskih storitev:

• načrtovanje, zasajanje in vzdrževanje zelenih površin, 
obrezovanje trajnic in dreves, 

• strokovno ročno obrezovanje,
• obžagovanje večjih dreves,
• vzdrževanje športnih objektov, parkov …,
• svetovanje,
• obnova trat, itd ...

Delujemo tudi na širšem delu Dolenjske in Ljubljane.

Za izdajo ponudbe in brezplačen ogled nam pišite:                    
info@necemer.com ali nas pokličite na 041/705-918.

Veliki Podlog 64, 
8273 Leskovec pri Krškem

Z vami že 50 let

www.cvetlicarna-kerin.si

Kerin Janko s.p., CKŽ 65A, 8270 Krško / Tel.: 07 49 02 560 

GNOJILA

SEMENAKROMPIR

ČEBULČEK

ZEMLJA ZA SETVE IN PRESAJANJE

 GNOJILA

-          SEMENA

-          KROMPIR

-          ČEBULČEK

-          TER ZEMLJA ZA SETVE IN PRESAJANJE

Na zalogi že 
vse za vrt!

 Vabljeni!

POUDAREK NA TOPLOTNI 
IZOLACIJI STREHE

Na koncu povejmo še nekaj 
o strehah in izolaciji. San-
di Tršinar iz podjetja KT Tr-

šinar iz Kostanjevice na Krki, 
ki kot tesarsko, krovsko in 
kleparsko podjetje ponuja 
vse tri elemente, poleg tega 
pa še vgrajuje strešna okna 
in strešne sončne kolektor-

je, brez priklopa na vodovod-
no in elektro omrežje, njihov 
asortiment pa se razteza tudi 
na izdelavo lesnih hiš, bruna-
ric, nadstreškov … kot ske-
letno gradnjo s kompletno iz-

vedbo izolativnih sten (brez 
vodovodnih in elektro del), 
pravi, da je pri izdelavi strehe 
najpomembnejše, da v popla-
vi izdelkov uporabimo dob-
re in kvalitetne, pa vseeno 

ne predrage elemente. Že ne-
kaj časa je poudarek na toplo-
tni izolaciji strehe predvsem, 
kjer so bivalni prostori pros-
ti (podstrešje). Stranke resno 
spodbujajo v tej smeri, saj je 
prihranek pri strošku ogreva-
nja velik. Tršinar svetuje, da 
mora biti izolacija debela vsaj 
30 cm. V podjetju KT Tršinar 
polagajo kompaktno izolacijo 
nad špirovci in dodatno med-
nje. Ostrešje računalniško izri-
šejo in izdelajo na CNC stroju. 
Za samo ostrešje uporablja-
jo predvsem navaden smre-
kov les, za nadstreške (vidni 
les) pa priporočajo lepljen les, 
saj je ta veliko lepši in trdnej-
ši. Streha naj bo pokrita z na-
ravnejšo kritino, zato pripo-
ročajo opeko. Pri vgrajevanju 

strešnih oken moramo ravno 
tako biti pozorni na kvaliteto 
izdelanega okna, vgraditi ob-
robe okna in vgradni izolacij-
ski set (izolativna povezava 
med oknom in okolico). Zelo 
pomembna so tudi notranja 
senčila in zunanje rolete. Tr-
šinar vsekakor predlaga, da se 
pred izvedbo del posvetujemo 
s krovcem.

Obenem pa ne smemo poleg 
vseh ureditev na in v objek-
tu pozabiti še nekaj – sedaj je 
ravno pravi čas za spomladan-
sko čiščenje, urejanje okolice 
hiše, gredic, vrtov, sadovnjaka, 
da ne bo prijeten pogled samo 
na lepo fasado in streho, tem-
več tudi na okolico doma.
 Rok Retelj

BARVE, LAKI, 
FASADE, LEPILA

Cesta 4. julija 14, 8270 Krško, Tel.: 07 49 05 375

Mešalnica JUB

Pred�kritjem�strehe�se�je�treba�posvetovati�s�krovcem.

www.PosavskiObzornik.si
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Rudolf Dular, ki se je do leta 1994 ukvarjal s 
prevozništvom, največ za podjetje SOP, ki je v 
krškem Žadovinku tedaj ukinilo kovinsko pro-
izvodnjo, je nedvomno dokaz, da se človek, če 
le hoče, uči celo življenje in da z veliko volje, vlo-
ženega truda in investiranja ter ob podpori dru-
žine, kar velja za Rudolfove najbližje, soprogo 
Vido in tedaj odraščajoče sinove Rudija, Janeza 
in Aleša, uspe tudi na povsem neznanih področ-
jih ustvarjanja. Kar je zanj predstavljala mizarska 
dejavnost, ki jo je ustanovil in začel vzpostavlja-
ti na trdne temelje, najprej v prvem desetletju 
poslovanja v najetih prostorih SOP-a, zatem pa 
na svojem domu na Sremiču, kjer sicer rod Du-
larjevih živi že več stoletij. In ravno selitev pro-
izvodnje v lastne prostore je za Mizarstvo Du-
lar predstavljala prelomnico v poslovanju, saj so 
lahko sredstva, ki so jih do tedaj namenjali za 
najemnino, v večji meri preusmerili v samo pro-
izvodnjo, nabavo materialov in strojev, potreb-
nih za projektiranje in izdelavo pohištva, kot je 
med drugim v letu 2007 nabava CNC strojev za 
obdelavo lesa v lesni industriji. Medtem ko je 
Janez, danes prokurist v podjetju in vodja proi-
zvodnje, začel šolanje na srednji lesarski šoli, je 
vse od začetka ob boku Rudolfa za delo in uče-
nje poprijel najstarejši, tedaj 19-letni sin Rudi. 

DRUŽINSKO PODJETJE V VZPONU

Kot se slednji spominja, je bilo prvo desetletje 
težko, potekalo je v znamenju boja za preživet-
je in uveljavljanja na trgu. Pri tem pa moraš ime-
ti predvsem pogum, pravi: »Če bi mi danes kdo 
rekel, naj se podam, ne s tedanjim, temveč ob-
stoječim znanjem na to pot, bi se verjetno težko 
odločil zanjo, a tedaj sta nas ne glede na višino 
najemnine za prostore in kredita za nabavo stro-
jev kot motor poganjala volja in delo.« Kot iskre-
no pove, je tako očetu kot njemu prve osnove 
za delo tedaj nudil prvi zaposleni v podjetju, ki 
je sicer že pred tem delal v lesarski stroki, ven-
dar je minilo kar nekaj let po ustanovitvi, da so 
uspeli pridobiti konstantno delo in na podlagi 
tega dobre reference, ki so jim začele odpirati 
vrata: »Lahko rečem, da je bilo leto 2004, ko smo 
se preselili v lastne proizvodne prostore na Sre-
miču, za naše družinsko podjetje prelomno in 
da obstoječi prostori na okoli 900 m2 površine 
postajajo glede na obseg naročil, ki jih pridobi-
vamo, postopoma že pretesni, zaradi česar smo 
začeli za prihodnje obdobje na obstoječi loka-
ciji že načrtovati tudi širitev, s čimer bi pridobi-
li okoli 500 m2 uporabnih površin. Osredotočili 
smo se na izdelavo opreme za notranje prosto-
re za individualne naročnike, za katere izdeluje-
mo po naročilu moderno, estetsko dovršeno in 

uporabno pohištvo, naj si gre za notranja vra-
ta ali opremo kuhinj, dnevnih prostorov, otro-
ških sob, kabinetov, spalnic, predsob in drugih 
prostorov v objektu. Pri tem po izmeri in ogledu 
prostora strankam tudi predlagamo izvedbo in 
material, izrišemo 3D vizualizacijo, pri čemer sle-
dimo njihovim željam, upoštevajoč barvni spek-
ter ali druge oblikovne posebnosti in dodatke, ali 
pa pohištvo izdelamo po načrtu notranjega obli-
kovalca. Stranki se posvetimo v celoti, pohištvo 
izdelamo v dogovorjenih ali pogodbenih rokih 
iz kvalitetnih in obstojnih materialov, pri čemer 
sodelujemo z najkvalitetnejšimi dobavitelji raz-
ličnih vrst furnirjev, iverala ter okovja.« Slednji 
resda niso vedno najbolj ugodni v primerjavi z 
nizkocenovnimi dobavitelji materialov in pohi-
štva, kakor pravi Rudi, pri čemer izpostavi, da za 
dober in obstojnejši izdelek potrebuješ tudi kva-
litetno surovino. Ob tem v mizarstvu dosledno 
spremljajo sleherno naročilo naročnika od pre-
jema do izdaje, vključno z montažo, pri čemer 
nudijo denimo tudi pomoč naročniku pri izbiri 
gospodinjskih aparatov, ki jih prav tako po želji 
nabavijo in vgradijo. 

Sledijo vselej novim trendom, tudi s področja 
arhitekture, s tem namenom pa obiskujejo tudi 
razna izobraževanja, sejme doma in v tujini, saj, 
kakor še pravi Rudi, je navedeno edini porok, da 
je naročnik zadovoljen v vseh pogledih, kar po-
trjuje tudi to, da se stranke k njim vračajo z do-
datnimi ali novimi naročili.

OPREMLJEVALCI POSLOVNIH IN 
INDIVIDUALNIH OBJEKTOV

Po začetnih letih uveljavljanja in prodiranja na 
trg so s svojim odgovornim odnosom do dela in 
strank, v prvi vrsti pa s kakovostjo, uspeli prido-
biti tudi gradbena podjetja, inženiringe in pro-
jektivne biroje za redne pogodbene partner-
je, kot je med drugim SL inženiring iz Krškega, 
s katerim korektno sodelujejo že vrsto let pri 
zahtevnejših in obsežnejših projektih namen-
skega notranjega ali stavbnega opremljanja. 
Lahko se pohvalijo, da se opremili vrsto podje-
tij, večstanovanjskih objektov, gostinskih loka-
lov, nastanitvenih vil, kozmetičnih salonov, ho-
telov pa tudi javnih ustanov. Med drugim so bili 
opremljevalec poslovno-stanovanjskega objek-
ta podjetja Kopterworx v Leskovcu pri Krškem, 
nove upravne zgradbe družbe Kostak, krškega 
Zdravstvenega doma, družbe Willy Stadler, pod-
jetja I.H.S., Turistične kmetije Dular v Kostanj-
ku ter Gostišča Ribnik, poslovne stavbe družbe 
GEN energija, razvojnega centra za energetiko 
ZEL-EN, Gradu Otočec, prostorov NLB banke v 
Šentjerneju, poslovalnic družbe Avto Krka po 
različnih slovenskih krajih, sodelovali so pri pre-
novi krškega Kulturnega doma, opremili Glas-
beni studio Štala na Borštu, v minulem letu 
Zdravstveni center Aristotel v Krškem, Vrtec Le-
skovec pri Krškem in vrsto drugih objektov, tre-
nutno pa je največji izmed projektov opremlja-
nje stanovanjskih enot s stavbnim pohištvom v 

poslovno-stanovanjskem objektu Spar na Vid-
mu. Nekaj del so izvedli tudi na Hrvaškem in Av-
striji, kjer so opremljali poslovno zgradbo TEDI 
na Dunaju, vendar pa najraje, kakor še pravi 
Rudi Dular, pokrivajo območje Slovenije in še 
predvsem Posavja, saj je ne nazadnje tu, vsaj za-
enkrat, kljub prisotni lesni industriji in drugim 
proizvajalcem še dovolj dela za vse.

In medtem ko s številom naročil in samo iz-
vedbo še nimajo težav, katerim je zaenkrat kos 
skupno osem timskega, kreativnega in inova-
tivnega dela vajenih zaposlenih, direktor Mi-
zarstva Dular še dodaja, da se vseeno na tem 
področju soočajo s pomanjkanjem kadra v do-
mačem okolju, zaradi česar je večina zaposlenih 
doma iz Sevnice z okolico, kjer ima lesna bran-
ža že tradicijo. V ta namen sodelujejo s Srednjo 
šolo Sevnica, na kateri izvajajo izobraževalni 
program mizar kakor tudi na letni ravni omo-
gočajo srednješolcem prakso, pa vendar so ti 
še vedno maloštevilčni v primerjavi z drugimi 
poklici in se po zaključenem šolanju zaposlujejo 
bližje domu ali preidejo v druge poklice: »Mi pa 
želimo pridobiti kader, ki ga bomo lahko vzgoji-
li, priučili skozi vse delovne procese v naši proi-
zvodnji, saj zgolj teorija in premalo učne prakse 
ne zadoščata za vključitev v ustvarjalno delovno 
ekipo in sam delovni proces, kakršnega izvaja-
mo, zaradi česar vsekakor pozdravljamo ponov-
no uvedbo obveznega vajeništva.«

www.dular-mizarstvo.si
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Dular BC.pdf   1   10.4.2013.   19:07:09

Pohištvo po meri prostora 
in želji naročnika

Mizarstvo Dular iz Krškega s poslovno dejavnostjo - izdelavo notranje opreme za poslovne objekte, ustanove in lokale kakor tudi opreme za individu-
alne, večstanovanjske hiše in druge objekte - domuje v osrčju vinorodnega Sremiča. Družinsko podjetje je leta 1994 ustanovil Rudolf Dular, po njegovi 
upokojitvi pa sta v letu 2012 tako vodenje kot proizvodnjo samostojno prevzela dva od treh sinov, Rudi in Janez. 

Osemčlanski kolektiv Mizarstva Dular, z desne ustanovitelj podjetja Rudolf Dular s sinovoma, 
poleg direktor Rudi in za njima prokurist Janez



Posavski obzornik - leto XXI, številka 5, četrtek, 2. 3. 2017 17IZ NAŠIH OBČIN - SEVNICA
St

ra
n 

pr
ip

ra
vl

ja
 O

bč
in

a 
Se

vn
ic

a

S strani vodje Medobčinske-
ga inšpektorata – Skupnega 
prekrškovnega organa občin-
skih uprav občin Bistrica ob So-
tli, Brežice, Krško, Radeče in 
Sevnica Martina Cerjaka so se 
svetniki najprej seznanili s po-
ročilom o delu inšpektorata in 
oceno izvajanja občinskega pro-
grama varnosti v letu 2016. Po-
leg predstavitve poudarkov dela 
inšpektorata, predvsem nadzo-

Obvestilo o razpisu za vpis otrok v vrtce
Spoštovani starši. 

Občina Sevnica skupaj z:

• Vrtcem Ciciban Sevnica (Naselje heroja Maroka 22, Sevnica, 
www.vrtec-sevnica.si),

• Vrtcem pri OŠ Krmelj (Krmelj 104, Krmelj, www.oskrmelj.si),
• Vrtcem pri OŠ Milana Majcna Šentjanž (Šentjanž 58 A, 

Šentjanž, www.osmm.sentjanz.si) in 
• Enoto vrtca Blanca (Blanca 13, Blanca, www.osblanca.si) 

objavlja razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtcev na 
območju občine Sevnica za šolsko leto 2017/2018.

Vrtci bodo izvajali dnevne programe (6–9 ur), in sicer:
• za otroke prvega starostnega obdobja (od dopolnjenega 11. 

meseca do 3 let) in
• za otroke drugega starostnega obdobja (od 3. leta do vstopa 

v šolo).

V primeru zadostnega števila prijav bodo vrtci izvajali tudi pol-
dnevni program, v dopoldanskem času od 4 do 6 ur. Namenjen 
bo otrokom od prvega leta starosti (oziroma najmanj 11 mese-
cev) do vstopa v šolo. Program bo izveden v primeru zadostne-
ga števila prijav.

Enotni obrazec VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC V OBČINI 
SEVNICA, ki ga dobite v vrtcu, osnovni šoli ali na spletni stra-
ni vrtca, šole, občine, osebno prinesite ali pošljite po pošti v 
želeni vrtec do 24. marca 2017.

Vrtec lahko sprejme otroke, ki izpolnjujejo pogoje za vpis: sta-
rost najmanj enajst mesecev in prenehanje pravice do staršev-
skega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela (20. člen Zakona o 
vrtcih, Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 
36/10, 62/10 – ZUPJS, 40/2012 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO).
V vrtcu bodo sprejemali vloge za vključitev otrok v šolskem letu 
2017/2018 (vključitev od 1. 9. 2017 dalje). Izpolnjeno vlogo od-
dajte tudi starši otrok, ki bodo pogoje za vključitev izpolnjevali 
šele med šolskim letom. Na podlagi števila prijav za vpis otroka 
v vrtec, izpolnjevanja pogojev za vpis ter kapacitet posameznih 
vrtcev, bodo vrtci oblikovali oddelke za novo šolsko leto.
O sprejemu otrok novincev v posamezen vrtec v šolskem letu 
2017/2018 boste starši oziroma zakoniti zastopniki s strani 
vrtcev pisno obveščeni.
Starši otrok, ki kljub oddani vlogi v šolskem letu 2016/2017 niso 
bili sprejeti v vrtec ali pa ste starši vključitev zavrnili, morate vlo-
go vložiti ponovno. 

Pred vrati nova turistična sezona
Ime Sevnice se vsakodnevno pojavlja v domačih in svetovnih medijih, kar je kraju in občini gotovo v velik ponos in spod-
budo. Usklajeno in povezano lahko kraj ponudi še boljše in bolj atraktivne produkte, ki bodo ponosno predstavljali ime 
sevniške občine. Za krepitev sodelovanja je bilo v decembru že izvedeno srečanje ponudnikov gostinskih in turističnih 
storitev z obravnavo tematik stanja na področju turizma, oblikovanja smernic nadaljnjega razvoja, predstavljene so bile 
možnosti spletnih rezervacij produktov, udeleženci pa so se srečali z uspešnimi zgodbami na področju turizma. 

Ker se je to izkazalo kot dobra 
praksa, sta KŠTM Sevnica in Ob-
čina Sevnica v začetku tega te-
dna zopet povabili na srečanje 
ponudnikov najrazličnejših sev-
niških produktov, ki je poteka-
lo na Gradu Sevnica. Izvedeni 
sta bili dve zanimivi predavanji 
v pomoč pri skupnem nadalj-

njem kreiranju pozitivne podo-
be Sevnice. O načinih, kako do 
čim bolj samozavestne promo-
cije Sevnice kot evropskega tu-
rističnega bisera, je navzočim 
spregovorila dr. Jasna Potoč-
nik Topler, docentka Fakultete 
za turizem Univerze v Mariboru. 
Direktorica KŠTM Sevnica Moj-
ca Pernovšek kot organizatorka 
dogodka je besedo nato predala 
Matiji Zajšku iz podjetja Spletni 
marketing, NUBID, ki je predsta-
vil strateške spletne pristope za 
turistične ponudnike. 

Poudarjena je bila želja lokalne 
skupnosti za krepitev vezi med 
gostinskimi in turističnimi ponu-
dniki, gospodarskimi družbami, 
organizacijami in posamezni-
ki za še bolj okrepljeno celovi-
to predstavitev vsega, kar lahko 
skupaj kot kraj in občina ponudi-
mo obiskovalcem, pa tudi potre-

ba za krepitev poslovne uspeš-
nosti turistične panoge. 

Vsi udeleženci so srečanje 
zaključili z razpravo in strinja-
njem, da se v takšni obliki go-
tovo še sestanejo. Med temami 
za nadaljnja srečanja so predla-
gali predstavitve domačih po-
nudnikov, njihovih aktivnosti in 
produktov, delavnice za upora-
bo in urejanje spletnih portalov, 
pa tudi željo po ureditvi poeno-
tenega označevanja raznih zna-
menitosti. 

KŠTM Sevnica je razvoju turiz-
ma posvetil tudi svetovni dan 
turističnih vodnikov, 21. februar, 
ko je v Sevnici potekal program 
brezplačnega vodenja po mestu 
z lokalnim turističnim vodnikom. 
V Turistični agenciji Doživljaj so 
udeležencem najprej predstavili 
turistične zanimivosti občine in 
Posavja, sledilo pa je še vodenje 
na terenu po turistično zanimi-
vih točkah. Kot so ob zaključku 

vodenja povedali udeleženci, je 
bil namen dneva zelo dobro ure-
sničen in udejanjen. Navdušeni 
so bili predvsem nad številnimi 
zgodovinskimi obeležji, zanimivo 
kulinarično ponudbo in nad upo-
rabnimi informacijskimi tablami. 
Z zanimanjem so si ogledali in s 
seboj vzeli tudi promocijski ma-
terial o Sevnici, občini in vseh po-
membnih znamenitostih.
 Foto: KŠTM Sevnica

Sevnico so na pustni petek že 17. leto zapored obiskali kurenti, ki 
prihajajo iz Cvetkovcev v občini Ormož. Ustavili so se tudi v prosto-
rih Občine Sevnica, kjer sta jih sprejela župan Srečko Ocvirk in di-
rektor občinske uprave Zvone Košmerl s sodelavci. Skupina kuren-
tov je s svojim značilnim glasnim zvonjenjem in pristnimi kostumi 
pričarala pravo pustno vzdušje.

Kurenti na obisku v Sevnici

Poudarki 20. redne seje občinskega sveta
Člani Občinskega sveta Občine Sevnica so se v sredini meseca februarja sestali na 20. redni seji, kot vselej v začetku 
leta s poudarkom na letnih poročilih oziroma programih dela. 

ra nad mirujočim prometom 
ter nad ločevanjem in odlaga-
njem odpadkov, kjer je stanje 
s številnimi ukrepi bistveno iz-
boljšano, je vodja inšpektorata 
izpostavil tudi usmeritve za pri-
hodnje delo.

Poročilo o delu v lanskem letu je 
podal predsednik Nadzornega 
odbora Občine Sevnica Miran 
Grubenšek. Vsebina dela tega 

najvišjega, neodvisnega organa 
nadzora javne porabe, je teme-
ljila na pregledu ene od večjih 
občinskih investicij, razpolaga-
nja z občinskim premičnim in 
nepremičnim premoženjem, 
pa tudi poslovanja javnega za-
voda KŠTM Sevnica. Podan je bil 
tudi letni program dela za teko-
če leto, skupaj s finančnim na-
črtom.

S področja družbenih dejavno-
sti so člani sveta obravnavali in 
soglašali s sklepom o določitvi 
cen vzgojno-varstvenih progra-
mov v javnih vrtcih na območju 
občine. Bistven vpliv na cene 
imajo število oddelkov ter šte-
vilo in starost otrok v oddelkih, 
pa tudi izobrazbena in starostna 
struktura kadra, izračun plač, 
materialnih stroškov in živil. 
Zaradi spremembe državne za-
konodaje, s tem pa tudi uvelja-
vitve napredovanj, ter nekaterih 
drugih sprememb v kadrovski 
strukturi, so bile oblikovane 
nove cene programov, ki pa ne 
pomenijo bistvenega odstopa-
nja od prej sprejetih cen. Tre-
nutno je v vrtce sevniške obči-
ne na osmih lokacijah vpisanih 
679 otrok v 38 oddelkih, vklju-
čenost v vrtce pa je najvišja v le-
tih doslej, 80-odstotna, kar kaže 
na konstantno rast vključenosti 
otrok v vrtce.
V zaključnem delu seje je bilo 
obravnavanih nekaj kadrovskih 
sprememb v sestavih svetov jav-
nih zavodov ter drugih vsebin, 
povezanih z rednim delom ob-
čine.

Pestra ponudba izdelkov in pridelkov – spominkov in dobrot – 
z območja Sevnice in Posavja ter prijazno osebje Gradu Sevnica 
vas v novem predstavitveno-prodajnem kotičku z veseljem pri-
čakuje. Zimski odpiralni čas gradu (od 1. novembra do 31. mar-
ca) je: od ponedeljka do četrtka po predhodni najavi (051 680 
289), ob petkih med 15. in 18. uro ter ob sobotah, nedeljah in 
praznikih od 12. do 15. ure.

Več na: www.grad-sevnica.com

www. o b c i n a - s e v n i c a . s i

Vodenje po Sevnici z lokalnim turističnim vodnikom

Srečanje je potekalo na Gradu Sevnica.



Posavski obzornik - leto XXI, številka 5, četrtek, 2. 3. 201718

St
ra

n 
pr

ip
ra

vl
ja

 O
bč

in
a 

Br
ež

ic
e

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Kaj je proračun občine?

Proračun je letni načrt prihodkov in odhodkov Občine Brežice, ki ga sprejme Občinski svet Občine 
Brežice. V njem občina predvidi prihodke in odhodke – od kje prihaja denar v proračun in za katere 
namene se porablja. Celoten naziv tega temeljnega dokumenta je Odlok o proračunu Občine Brežice 
za leto 2017. 

Kje je proračun za leto 2017 dostopen?

Celoten dokument je objavljen na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si v rubriki Občina Brežice 
– proračun (https://www.brezice.si/obcina_brezice/proracun/).

OSNOVNI PODATKI O PRORAČUNU ZA LETO 2017

ODHODKI = 26,6 milijona evrov
PRIHODKI = 24,4 milijona evrov

Za pokrivanje razlike med prihodki in odhodki Občina Brežice najema kredit, ta je letos namenjen plačilu 
investicije  izgradnja nove šole in vrtca Cerklje ob Krki. 

PRIHODKI - od kje pride denar v proračun občine?

Občina pridobiva sredstva iz različnih virov.  Glavni vir so t. i. davčni prihodki (del dohodnine, ki jo 
država nakazuje občini, nekaj sredstev tudi od davka od premoženja, na dediščine in darila, na dobitke 
od iger na srečo, na promet nepremičnin in okoljske dajatve, ki pa so namenske), nedavčni prihodki 
(nadomestilo NEK, najemnina od upravljanja z občinsko komunalno infrastrukturo, prihodki koncesij, 
različne občinske takse, globe, pristojbine, prihodki od občinskega premoženja, udeležbe na dobičku in 
prihodki od prodaje blaga in storitev), kapitalski prihodki (prihodki od prodaje občinskega premoženja, 
npr. zemljišč v industrijskih conah), transferni prihodki (sredstva iz državnega proračuna, javnih skladov, 
iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije), sredstva iz Evropske unije (druge evropske 
institucije, npr. Evropska komisija), prejete donacije.

ODHODKI - za katere namene občina namenja proračunska sredstva?

V občinskem proračunu za l. 2017 se 26,6 milijonov evrov odhodkov namenja:
• 38 % sredstev je namenjenih 

za investicije – to so sredstva za 
izdelavo projektnih dokumentacij, 
nakup opreme, zemljišč, investicijsko 
vzdrževanje in obnove, novogradnje 
in rekonstrukcije; 

• 35 % proračuna je namenjenih 
tekočim transferjem – to so sredstva 
za različne pomoči posameznikom, 
kot so subvencije za vrtec, sredstva 
za plačilo oskrbovalnin v domovih za 
starejše, sredstva za javne zavode, 
plačilo osnovnega zdravstvenega 
zavarovanja, denarna pomoč ob 
rojstvu otroka, subvencije v obliki 
gospodarskih spodbud itd..; 

• 27 % proračuna je namenjenih 
tekočim odhodkom – to so sredstva za plače zaposlenih, izdatki za blago in storitve – npr. stroški za 
stavbe v lasti občine, plačilo obresti od kreditov, proračunska rezerva. 

TEKOČI TRANSFERJI predstavljajo dobro tretjino vseh odhodkov.

TEKOČI TRANSFERJI

Transferji posameznikom in gospodinjstvom:
plačilo razlike cene vrtca, prevozi osnovnošolcev, plačilo oskrbovalnine v 
domovih, sredstva za družinskega pomočnika, denarna pomoč ob rojstvu 
otroka ...

4.812.500 € 51,9 %

Drugi tekoči domači transferji:
sredstva za javne zavode, prispevki za zdravstveno zavarovanje ... 2.819.880 € 30,4 %

Subvencije:
sredstva za podjetniške spodbude in  subvencije cen nakupa zemljišč v pod-
jetniških in obrtnih conah 840.000 € 9,1 %

Transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam:
sofinanciranje programov športa, kulture, turizma, socialnega varstva in 
zdravstva, mladine, kmetijstva, veteranskih organizacij ...

797.308 € 8,6 %

52 % sredstev tekočih transferjev je namenjenih posameznikom in gospodinjstvom. Sredstva se 
namenjajo za: 
• plačilo razlike med plačilom staršem in ceno programa vrtca;
• prevoze osnovnošolskih otrok;
• socialno varstvo starejših - oskrbnine v zavodih;
• socialno varstvo invalidov - družinski pomočnik;
• nujno zdravstveno varstvo - zdravstveno zavarovanje; 
• socialno varstvo materialno ogroženih (pomoč na domu in denarne pomoči);
• javna dela;
• subvencije neprofitnih najemnin;
• denarno pomoč ob rojstvu otroka;
• Posavsko štipendijsko shemo.

Občina Brežice namenja za doplačilo razlike med plačilom staršev in ceno programa vrtca več kot 
3 milijone evrov letno. 

Proračunska sredstva po nekaterih namenih:
• za posameznike in gospodinjstva = 4.812.500 evrov
• za delovanje društev ter njihove projekte = 797.308 evrov
• za delovanje javnih zavodov = 2.507.680 evrov
• za delovanje krajevnih skupnosti* = 857.958 evrov
• za gospodarske spodbude =  1.113.625 evrov
• za področje šolstva in izobraževanja = 7.851.669 evrov (skupaj z investicijo gradnja OŠ Cerklje 

ob Krki)
• za cestno infrastrukturo (gradnja cest, modernizacije, obnove, ipd.) = 2.200.000 evrov

* Občina Brežice ima v občinski upravi zaposlenih šest tajnikov, ki skrbijo za delovanje krajevnih 
skupnosti, sredstva za plače tajnikov predstavljajo dodaten vložek občine k zagotavljanju delovanja KS.  

V občini Brežice je 20 krajevnih skupnosti – po številu prebivalcev je najmanjša KS Pečice in največja 
KS Brežice. 

Predstavitev proračuna 
Občine Brežice 2017 

Občina Brežice s pomočjo različnih služb 
in javnih zavodov skrbi za vse generacije 
občank in občanov. Občina Brežice je 
ustanoviteljica 16 in soustanoviteljica 1 
javnega zavoda, ki v imenu Občine skrbijo 
za uresničevanje različnih interesov in 
potreb občank in občanov. Javni zavodi 
Občine Brežice opravljajo dejavnosti vzgoje 
in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, 
zdravstva, otroškega varstva, podpore 
podjetništvu, dejavnosti mladih in turizmu.

Občina redno namenja sredstva za delovanje 
društev in njihove programe ter projekte

Spodbude lokalnemu gospodarstvu in kmetijstvu – komunalno 
opremljene industrijsko-obrtne cone, subvencije za nakup 
zemljišč in javni razpis za pospeševanje podjetništva ter javni 
razpis za ohranjanje podeželja v občini. 
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Občina Brežice v l. 2017 namenja 1.113.625 evrov za podporo razvoja gospodarstva in 1.180.700 
evrov za socialno varstvo občank in občanov.

Proračunska sredstva, namenjena pospeševanju in podpori gospodarstva (1.113.625 evrov) so 
namenjena:
• za promocijo;
• za razvoj turizma;
• za spodbude podjetništvu;
• za subvencije nakupa zemljišč v poslovnih, industrijskih in obrtnih conah;
• za mednarodne projekte;
• za razvojne projekte;
• za promocijo poslovnih con, sejem POK;
• za sofinanciranje Regionalne razvojne agencije Posavje (RRA), podjetniškega inkubatorja, za 

garancijsko shemo Posavja, sofinanciranje Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice 
(ZPTM) – podjetništvo.

Katere investicije bo občina uresničevala v l. 2017?

38 % oz. 10,2 milijona evrov proračuna je namenjenih za investicije po vseh krajevnih skupnostih. 
Največjo investicijo predstavlja gradnja nove OŠ Cerklje ob Krki v vrednosti 3 milijone evrov, sledi cestna 
infrastruktura z 2,2 milijona evrov, 2 milijona evrov občina namenja za kanalizacijo in vodovode (za ta 
namen), tako ostane dobrih 2,7 milijona evrov za ostale potrebne investicije.

Večje investicije v 2017:
• prednostni projekt je gradnja nove šole in vrtca Cerklje ob Krki;
• sanacija odseka regionalne ceste Spodnja Pohanca – Artiče (država) in gradnja pločnika; 
• obnova železnega mostu čez Savo;
• izgradnje in sanacije cest (Dobovska cesta od rondoja Trnje do gradu Brežice, ureditev cest v KS Trnje- 

Bukošek-Zakot, KS Bizeljsko, KS Mrzlava vas, KS Čatež ob Savi, KS Pišece, KS Sromlje, KS Šentlenart, 
cesta Bojsno-Brezje, ceste Bukošek-Dobova); 

• izgradnje in sanacije pločnikov (Velika Dolina, Velike Malence – Krška vas, Črnc, Mali Obrež, Globoko, 
Župelevec, pločnik Trdinova ulica, pločnik rondo Tuš);

• obnove večnamenskih domov (Jesenice na Dolenjskem, Pišece, Kapele); 
• gradnja kolesarskih stez (kolesarska steza Čatež – Čateške toplice, kolesarska steza rondo Tuš in 

kolesarska steza ob Dobovski cesti);
• oskrba z vodo (vodovod Križe, Pišece, Velika Dolina, Cerklje ob Krki in hidravlične izboljšave);
• odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda (Loče, Gabrje, projektna dokumentacija Krška vas, 

Jesenice na Dolenjskem - Žaga, Nova vas); 
• sanacije plazov;
• javna razsvetljava. 

Za področje šolstva in izobraževanja Občina Brežice namenja 34 % proračuna.

vrtci - razlika med plačilom 
staršev in ceno programa 3.030.000,00 €

osnovne in srednje šole 777.788,00 €

fakulteta 43.881,00 €

drugi izobraževalni programi 35.000,00 €

prevozi osnovnošolcev 760.000,00 €

Posavska štipendijska shema 5.000,00 €

OŠ Cerklje ob Krki 3.000.000,00 €

OŠ Artiče 100.000,00 €

OŠ Pišece 100.000,00 €

V letu 2017 bo potrebno pripraviti rebalans proračuna.

Občina Brežice je ob pripravi predloga 
proračuna za l. 2017 predvidevala, da bo lahko 
kandidirala za državna in evropska sredstva za 
sofinanciranje štirih načrtovanih investicij. 
Ker še ni objavljenih javnih razpisov za 
sofinanciranje, občina v tem letu ne bo mogla 
kandidirati za ta sredstva, s katerimi bi projekte 
sofinancirala, zato ti letos ne bodo mogli biti 
uresničeni. To so projekti Vodni center Brežice, 
Ureditev zahodne fasade mesta Brežice, 
Mednarodni center – Fakulteta za turizem in 
ureditev bivalnih enot.  

Hkrati bo potrebno z rebalansom  zagotoviti  
več sredstev za obnovo železnega mostu, kot je bilo sprva predvideno, saj je podroben tehnični pregled 
pokazal, da je konstrukcija mostu v slabšem stanju, kot je pokazala prva ocena. Sanacija železne 
konstrukcije mostu je ocenjena na 800.000 evrov. 

Vir: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2017, (Uradni list 
RS, št. 82/2016), podatki Občine Brežice

Največja investicija Občine Brežice – gradnja 
nove OŠ Cerklje ob Krki

Pripravlja se projektna dokumentacija za  
OŠ Artiče.

V občini Brežice je 8 osnovnih šol – OŠ Artiče, 
OŠ Cerklje ob Krki, OŠ Bizeljsko, OŠ Brežice, 
OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova s podružnično 
šolo Kapele, OŠ Globoko, OŠ Maksa Pleteršnika 
Pišece in OŠ Velika Dolina

V l. 2017 je načrtovana sanacija železnega mostu 
preko Save zaradi dotrajane konstrukcije. 

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 
108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 
- odl. US in 14/15 – ZUUJFO) župan občine Brežice objavlja

JAVNO RAZGRNITEV dopolnjenega osnutka 
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
za stanovanjsko gradnjo Gornji Lenart, del GOL-06,

ki bo potekala od 10. 3. 2017 do vključno 10. 4. 2017 v času uradnih ur na Oddelku za prostor 
Občine Brežice in v prostorih Krajevne skupnosti Šentlenart.

Predmet akta je oblikovanje meril in pogojev za stanovanjsko gradnjo dveh enot v naselju Gornji 
Lenart. 

Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta se lahko udeležite v sredo, 29. 3. 2017, ob 16. 
uri v sejni sobi Občine Brežice. 

Pisne pripombe in mnenja, ki se nanašajo na dopolnjen osnutek akta, lahko zainteresirani v času 
javne razgrnitve podajo pisno v knjigi pripomb na občini in krajevni skupnosti ali posredujejo po 
pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostor, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali po e-pošti: 
obcina.brezice@brezice.si.

Občina bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na 
spletni strani Občine Brežice www.brezice.si – na podstrani Oddelka za prostor ter na občinski 
oglasni deski Oddelka za prostor.
 Župan občine Brežice
 Ivan Molan

Obvestilo o razpisu za sofinanciranje programov veteranskih 
in domoljubnih organizacij v letu 2017

Razpis je objavljen na spletni strani Občine Brežice, www.brezice.si v rubriki Javni razpisi, in sicer 
od 24. 2. 2017. 

Rok za oddajo prijav je 10. 3. 2017 (prijava, oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v glav-
ni pisarni Občine Brežice v času poslovnih ur). 

Kontaktna oseba: Jasmina Molan, 
Telefon: 07 62 05 507 Elektronski naslov: jasmina.molan@brezice.si

  
 

SPV - Svet za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu 

Program SOŽITJE za večjo varnost v cestnem prometu
Komu je projekt namenjen?

Vsem voznikom in voznicam, ki bi radi ostali 
čim dlje mobilni in varni na cestah.

Kdaj in kje?
Torek, 7. marca 2017, ob 17. uri

v prostorih INTEGRAL BREBUS BREŽICE, 
Obrtna ulica 5, Brežice

 Tehnični pregledi, učilnica, I. nadstropje

VLJUDNO VABLJENI!
Preven�vni dogodki so brezplačni.

Osvežitev
znanja

prometnih
predpisov
in pravil

Varna
vožnja po 
avtoces�

in 
hitri ces�

Možnost
svetovalne

vožnje z 
inštruk-
torjem

O B V E S T I L O
o vpisu v programe vrtcev za šolsko leto 2017/2018

Občina Brežice, Vrtec Mavrica Brežice in vrtci pri osnovnih šolah: Artiče, Bizeljsko, Cerklje ob 
Krki, dr. Jožeta Toporišiča Dobova – enota vrtec Najdihojca z oddelki v PŠ Kapele, Globoko, 

Maksa Pleteršnika Pišece in Velika Dolina
obveščamo vse zainteresirane starše o zbiranju vlog za vpis

v programe vrtcev za šolsko leto 2017/2018:

• dnevni program: v trajanju od 6 do 9 ur dnevno,
• krajši program: za otroke, starejše od 3 let, v trajanju 570 ur: 3 ure na dan, med 9. in 12. uro, v 

dneh šolskega koledarja (program bo izveden, če bo vpisanih najmanj 17 otrok) in
• poldnevni program: v trajanju 4 ure na dan, vse delovne dni v letu, med 9. in 13. uro (program 

bo izveden, če bo vpisanih najmanj 17 otrok). 

Vabimo vas, da izpolnjene vloge na obrazcu, ki ga dobite v vrtcu, osnovni šoli ali na spletni strani 
vrtca oziroma šole, osebno prinesete ali pošljete po pošti v želeni vrtec, v času 

od 13. marca do 17. marca 2017, od 8. do 15.45. 

Več informacij o vpisu v programe vrtca je objavljenih na spletni strani www.brezice.si v rubriki 
RAZPISI. 
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Občina Krško tudi v letu 2017 
sofinancira različne dogodke, 
in sicer je na razpolago 22.000 
evrov. Na razpis se lahko prijavi-
jo pravne in fizične osebe s se-
dežem oz. prebivališčem v obči-
ni Krško, ki sodelujejo z organi 
Občine Krško in jih obveščajo o 
svojih aktivnostih ter s svojim 
delom posredno promovirajo in 
pripomorejo k prepoznavnosti 
občine Krško. Razpisno doku-
mentacijo lahko zainteresirani 
do porabe sredstev dvignejo v 
času uradnih ur v kabinetu žu-
pana Občine Krško in na spletni 
stran. Vloge s priloženo zahteva-
no dokumentacijo po tem raz-
pisu morajo prispeti na naslov 
Občina Krško, Kabinet župana, 
CKŽ 14, 8270 KRŠKO. Pisne vlo-
ge morajo biti poslane v zaprtih 
ovojnicah, opremljene z naslo-
vom pošiljatelja in označene z 
oznako »Finančna vloga - do-
godek«. 
Dodatne informacije v zvezi z 
javnim razpisom v času uradnih 
ur posreduje Metka Resnik, tel. 
07/49-81-201, e-pošta: metka.
resnik@krsko.si.

Nov most v Gorenjem Leskovcu v KS Senovo
Na cesti Senovo – Stranje v Go-
renjem Leskovcu so 15. febru-
arja v okviru praznika krajev-
ne skupnosti Senovo odprli nov 
most čez potok Blanščico, ki je 
nadomestil dotrajan lesen most. 

Kot je poudaril župan občine Kr-
ško mag. Miran Stanko je inve-
sticija Občine Krško obsegala 
izgradnjo novega mostu in ure-
ditev struge. Pridobitev je poz-
dravil tudi predsednik sveta KS 

Senovo Vlado Grahovac, po be-
sedah predstavnika KS Senovo 
Antona Remiha pa je bil to še 
eden zadnjih lesenih mostov v 
njihovi krajevni skupnosti. Vsi 
trije so simbolno s prerezom 

traku most tudi slovesno preda-
li namenu. Domačini so ob za-
ključku poskrbeli za pogostitev 
in kulturni program v gasilskem 
domu Stranje.

Nov most preko Blanščice je nadomestil star lesen most.

Občina Krško razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničeva-
nje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2017, 
in sicer v višini 134.000 evrov bruto. In sicer za pomoč za naložbe v 
opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodar-
stvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo v višini 110.000 evrov, 
za pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na 
kmetijskih gospodarstvih 10.000 evrov, za pomoč za naložbe v prede-
lavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekme-
tijsko dejavnost na kmetiji tudi 10.000 evrov ter za štipendiranje bo-
dočih nosilcev kmetij 4.000 evrov. Zainteresirani morajo vloge oddati 
najkasneje do četrtka, 30. marca 2017, za ukrepe naložbe v kmetij-
ska gospodarstva, ohranjanje kulturne in naravne dediščine in nalož-
be v predelavo in trženje. Za prevzemnike kmetij pa do ponedeljka, 
2. oktobra 2017, na naslov Občina Krško, Oddelek za gospodarske 
dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Razpisna dokumentacija je na voljo 
na spletni strani Občine Krško www.krsko.si v rubriki Javni razpisi ali 
pa jo do izteka prijavnega roka zainteresirani lahko dvignejo v času 
uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Do-
datne informacije: Magda Krošelj na tel. št. 07/49 81 319 ali e-po-
šta: magdalena.kroselj@krsko.si v času uradnih dni med 8. in 10. uro.

Občina Krško bo v okviru zadanih ukrepov Lokalnega programa za 
mladino v občini Krško 2016 - 2019 začela s sofinanciranjem poči-
tniškega dela mladih. Pri tem želi mladim omogočiti pridobivanje 
delovnih izkušenj in navad ter spoznavanje deficitarnih poklicev. 
Prvi razpis za tovrstno delo bo spomladi 2017, da pa bi ga ustrezno 
pripravili, prosimo predstavnike lokalnih podjetij za sodelovanje in 
odgovore na nekaj vprašanj v okviru kratke spletne ankete, dosto-
pne na tej povezavi: https://www.1ka.si/a/117083. Za dodatne in-
formacije se lahko obrnete na Bernardko Zorko, tel. 07 4981 284, 
bernardka.zorko@krsko.si. 

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih 
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja v občini Krško za leto 2017

Sofinanciranje počitniškega dela mladih – 
spletna anketa za lokalna podjetja

Občina Krško tudi v letu 2017 sofinancira programe in dogodke vete-
ranskih in častniških združenj, ki delujejo na območju občine Krško. 
Na razpis se lahko prijavijo veteranska in častniška društva/združe-
nja s sedežem v občini Krško, s statusom združenja oz. društva, ki de-
luje v javnem interesu na področju obrambe vsaj eno leto od dneva 
objave tega razpisa, sodelujejo z organi Občine Krško in jih obvešča-
jo o svojih aktivnostih, so njihovi programi za udeležence brezplačni 
oz. ovrednoteni nepridobitno, imajo zagotovljene materialne, pro-
storske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti 
ter se povezujejo z zvezo ali združenji na nivoju države. Okvirna vi-
šina sredstev, namenjenih za sofinanciranje delovanja in aktivnosti 
veteranskih in častniških združenj, je 16.700 evrov. Vloge s prilože-
no zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti naj-
kasneje do petka, 17. marca 2017, na naslov Občina Krško, Kabinet 
župana, CKŽ 14, 8270 KRŠKO. 
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v času ura-
dnih ur v kabinetu župana Občine Krško in na spletni strani www.
krsko.si. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje 
Metka Resnik, tel. 07/49-81-201, e-pošta: metka.resnik@krsko.si, 
v času uradnih ur.

Javni razpis za sofinanciranje programov 
veteranskih in častniških združenj, ki delujejo v 
javnem interesu v občini Krško za leto 2017

Javni razpis za sofinanciranje programov Občinske turistične zveze 
Krško in turističnih društev v občini Krško za leto 2017
Občina Krško objavlja javni raz-
pis za sofinanciranje že izvede-
nih programov Občinske turi-
stične zveze Krško in turističnih 
društev, ki delujejo na podro-
čju spodbujanja razvoja turizma 
v občini Krško in so v razpisnem 
obdobju od 21. marca 2016 do 
20. marca 2017 izvajali progra-
me in aktivnosti, ki so navedeni 
v razpisni dokumentaciji. Upra-
vičenci do sredstev iz tega razpi-

sa, na razpolago je 31.000 evrov, 
so turistična društva in turistična 
zveza na območju občine Krško s 
sedežem v občini Krško, ki so re-
gistrirani po zakonu o društvih, 
so člani Občinske turistične zve-
ze Krško in izvajajo organizirano 
redno turistično dejavnost s ci-
ljem pospeševanja razvoja turiz-
ma na območju celotne občine. 
Rok za prijavo je sreda, 22. ma-
rec 2017. Razpisna dokumenta-

cija je dosegljiva na spletni stra-
ni Občine Krško www.krsko.si v 
rubriki Javni razpisi ali pa jo lah-
ko zainteresirani dvignejo v času 
uradnih ur na Oddelku za gospo-
darske dejavnosti Občine Krško. 
Dodatne informacije v zvezi z 
javnim razpisom posreduje Ire-
na Mesinger, tel. 07/49-81-292, 
e-pošta: irena.mesinger@krsko.
si, uradne dni od 8. do 11. ure.

Občinska uprava občine Krško 
obvešča vse lastnike gostinskih 
obratov in kmetij, na katerih se 
opravlja gostinska dejavnost na 
območju občine Krško, da je Ob-
činski svet Občine Krško na svo-
ji 20. seji 16. 2. 2017 po skrajša-
nem postopku sprejel Pravilnik 
o merilih in pogojih za odloča-
nje o podaljšanem obratoval-
nem času gostinskih obratov in 
kmetij na območju občine Krško. 
Z navedenim pravilnikom se na-
domešča obstoječi, ki trenutno 
ureja to področje. S tem se na-

tančneje opredeljujejo merila za 
odločanje o podaljšanem obra-
tovalnem času, določa se način 
podaje vloge, razlike med zapro-
silom za prijavo obratovalnega 
časa in izrednim podaljšanjem 
obratovalnega časa. Nov pra-
vilnik je eden izmed korakov k 
e-upravi tudi v občini Krško; za-
gotavlja predpogoj, po katerem 
se bodo v prihodnosti lahko 
vloge za prijavo in podaljšanje 
obratovalnih časov lahko odda-
jale tudi elektronsko. Navedeno 
bo možno takoj, ko bodo za to 

zagotovljeni pogoji, upamo, da 
že v tem letu. Pomembna spre-
memba v vsebini je tudi ta, da 
je s sprejetjem akta omogočeno 
dodatno podaljšanje obratoval-
nega časa, poleg obstoječih me-
secev tudi v maju in decembru. 
Nov pravilnik bo v praksi dopus-
til lažje prilagajanje potrebam 
razvoja turizma, gostov in dru-
žabnega življenja. Pristojnosti 
nadzora nad izvajanjem pravil-
nika ima policija in tržni inšpek-
torat.

Lastniki gostinskih obratov in 
kmetij, ki imajo svoj obratovalni 
čas prijavljen v nasprotju z dolo-
čili pravilnika, so dolžni, da le-te-
ga uskladijo do 1. 1. 2018.
Konkretne vsebine pravilnika so 
za vpogled dosegljive na spletni 
strani Občine Krško: www.krsko.
si v rubriki Aktualno. Dodatne 
informacije posreduje Oddelek 
za gospodarske dejavnosti Ob-
čine Krško, in sicer na telefonski 
številki 49 81 350 (Gregor Bro-
dnik) ali po e-pošti: gregor.bro-
dnik@krsko.si

Nov pravilnik o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanem 
obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se 
opravlja gostinska dejavnost, na območju občine Krško

Javni razpis za 
sofinanciranje 
dogodkov v občini 
Krško za leto 2017
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PRIREDITVE 
V MARCU 2017

PRAVLJIČNE URICE Z USTVARJALNO 
DELAVNICO

• v sredo, 15. marca, in v sredo, 29. marca, 
ob 17. uri v Knjižnici Sevnica

• v torek, 14. marca, ob 17. uri v Izposojevališču Krmelj 

Razstava enkavstik  
SLAVICA BOŠNJAK

• od petka, 3. marca, do sobote, 1. aprila

SREČANJE BRALNEGA KROŽKA ZA ODRASLE
• v ponedeljek, 6. marca, ob 18. 30

LITERARNI VEČER  
Društvo upokojencev Sevnica

• v četrtek, 9. marca, ob 18. uri

Uvodna prireditev 
POSAVCI BEREMO SKUPAJ 2017 

z gostjo Marijo Hrvatin
• v torek, 21. marca, ob 18. uri

Predstavitev knjige  
POLICIJA POSAVJA

• v sredo, 29. marca, ob 18. uri 

Potopisno predavanje »OMAN«
SIMONA ANDROJNA

• v četrtek, 30. marca, ob 17. uri

Prireditve v Knjižnici Sevnica so javne in brezplačne! 
Vljudno vabljeni!

Kontakt, informacije: Knjižnica Sevnica, (07) 81 40 304

Kot je uvodoma dejala koordi-
natorka JSKD OI Brežice Simo-
na Rožman Strnad, ki je tudi 
povezovala prireditev, želijo 
z vsakoletnimi srečanji pred-
vsem ohraniti tradicijo ljudske-
ga petja. Za marsikateri sestav 
ljudskih pevcev so bila območ-
na srečanja odskočna deska za 
nadaljnje delovanje, zato ni na-
ključje, da se pojavnost skupin 
ujema z organizacijo prvega 
srečanja, kar nekaj je namreč 
takih, ki ravno v letih 2016 in 
2017 praznujejo svojo 20-le-
tnico delovanja. Vsaka skupina 
se je predstavila z dvema pe-
smima, od katerih je lahko dru-
go pesem zapel samo en pevec 
ali dva, lahko pa tudi vsi, ven-
dar je moralo biti petje v tem 
primeru več kot triglasno ali pa 
je bila pesem predstavljena kot 
priredba slovenske ljudske pe-

Jubilejno petje ljudskih pesmi
ČATEŽ OB SAVI - V soorganizaciji JSKD OI Brežice in Ljudskih pevk Žejno je 18. februarja v Domu krajanov 
na Čatežu ob Savi potekalo jubilejno 20. območno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž 
pod naslovom »Kdor hoče še pet’, mora skraja začet’ 2017«. 

smi/viže, ki je odraz lastnega 
avtorskega pristopa.

Predstavilo se je devet pev-
skih zasedb iz brežiške obči-
ne, Ljudski pevci Bizeljsko so 
svoj nastop odpovedali. Kot 
prve so se na čateškem odru 
predstavile gostiteljice Ljud-

ske pevke Žejno, ki delujejo kot 
sekcija KUD Anton Kreč Čatež 
ob Savi, vodi pa jih Ignac Sla-
konja. Drugo ljudsko pesem 
Oblaki so rdeči sta odpeli Fa-
nika Zaniuk in Jožica Pož-
gaj. Sledili so jim Pleteršniko-
vi ljudski pevci, ki delujejo v 
sklopu Društva Pleteršnikova 
domačija Pišece in jih vodi Loj-
ze Ogorevc; Koledniki iz Buše-
če vasi, katerih vodja je Janez 
Hribar; Vaški fantje ’z Dol’n, 
sekcija KUD Slavček Velika Do-
lina, vodja je Slakonja; Ljudske 
pevke Cerklje ob Krki, ki delu-

jejo v okviru Društva invalidov 
občine Brežice, njihova vodja 
je Slavica Prah, drugo pesem 
Sredi vrta sta peli Prahova in 
Marija Predanič; Fantje ar-
tiški, ki delujejo v okviru KUD 
Oton Župančič Artiče, njihov 
vodja pa je Slavko Rožman; 
Pevci iz Globokega, ki spadajo 
pod KD Globoko, vodja skupi-
ne pa je Franc Kene; Kapelski 
pubje, sekcija KD Kapele, vod-
ja skupine je Miha Haler; ter 
Dobovski pevci, ki delujejo v 
okviru KD Franc Bogovič Do-
bova, njihov vodja pa je Slav-
ko Požar.

Nastope je spremljala dr. Moj-
ca Kovačič, regijska strokov-
na spremljevalka za Dolenj-
sko, Belo krajino in Posavje, 
sicer zaposlena kot etnomu-
zikologinja na Glasbenonaro-
dopisnem inštitutu ZRC SAZU. 
Vodje oz. mentorji skupin so 
ob koncu iz rok Lučke Čer-
nelič, letošnje dobitnice zlate-
ga odličja ZKD Brežice, prejeli 
priznanja in šopke.
 R. Retelj

Jubilejno�območno�srečanje�so�sklenili�Dobovski�pevci.

Posavski muzej Brežice

www.pmb.si

  
  

Več informacij: 
vodnik@pmb.si, 07 466 0517, 031 708 737

Marec

 Sreda, 8. februar
SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK, prost vstop 
(8.00–19.00)

10.00: JAVNO VODSTVO po občasnih razstavah in 
muzeju
13.00–19.30: V SPOMIN NA TILNA GREBENCA: 
celodnevni dobrodelni koncert pianista Primoža 
Urbanča s prijatelji

 Sobota, 11. februar, 18.00
KONCERT ELIZABETE IN DRAGUTINA KRIŽANIĆ: 

Glasba je ena sama ljubezen:  Je kot mavrica, 
ki pije vodo – oba konca morata ras� in izras� 
v reko, potok ali studenec.

 Četrtek, 23., in petek, 24. februar, 
 9.00–13.00
ZIMSKA GRAJSKA DOGODIVŠČINA 

Sreda, 8. marec 
DAN ŽENA, prost vstop za ženske (10.00–18.00)

10.00: JAVNO VODSTVO po razstavi Š�rje elemen�: 
1–VODA: Deklica šla je po vodó z lepo srebrno 
kanglico. Deklica je domov prišla, kanglica bila zlata 
vsa.

Ponedeljek, 13. marec 
IMAGO MUSICAE: GLASBA NA BAROČNIH POSLIKAVAH 
BREŽIŠKEGA GRADU

18.00: JAVNO VODSTVO s soavtorico razstave dr. 
Metodo Kokole.  
19.00: KONCERT PASSAGALIA, Komorna glasba 17. 
stoletja na zgodovinskih glasbilih 
v izvedbi ansambla za staro glasbo musica cubicularis.
Vstopnina. 

Četrtek, 16. marec, 18.00
Odprtje Posavske muzejske vitrine: LESENA PLASTIKA 
OD DEPOJA DO RAZSTAVE.

Sreda, 22. marec, SVETOVNI DAN VODE, 18.00
ŠTIRJE ELEMENTI: 1–VODA: 
JAVNO VODSTVO s koncertom: 
Voda kot sooblikovalka posavskih priimkov.

 DELAVNICE ZNANJE IN VEŠČINE IZ DEPOJA: 
◦ Izdelajmo intarzijo: 20., 23. in 31. marec, 
 16.00–18.00
◦ Izdelajmo fresko: 3., 4. in 5. april, 16.00–18.00
◦ Izdelovanje nakita: 11. april, 16.00–18.00
◦ Izdelovanje mozaika: 24. in 25. april, 16.00–18.00
◦ Imi�ranje lesa z barvami »flodranje«: 
 15. in 16. maj, 16.00–18.00

Prijave in ko�zacija.

SEVNICA - V sevniški kavarni Špica je bilo 10. februarja od-
prtje slikarske razstave Nevenke Flajs iz Krmelja. To je nje-
na tretja samostojna slikarska razstava, na njej pa se pred-
stavlja z različnimi motivi in tehnikami. 

»Rada raziskujem, težko se držim enega stila ali tehnike, čeprav 
je res, da so motivi vedno pogosteje kakšni detajli nečesa. V zad-
njem letu pogosteje slikam na platno, čeprav se rada posvečam 
tudi risbam na papirju. V zadnjem času sem se začela spogledo-
vati še z grafiko,« pripoveduje nasmejana avtorica, ki je tudi čla-
nica Društva ljubiteljev likovne umetnosti Radeče. »V društvu 
delujem manj, kot bi si želela, se pa odlično počutim v njihovi 
družbi,« dodaja diplomirana dizajnerka po izobrazbi. »Dizajn - 
grafično oblikovanje in vse, kar prinaša, je postalo način moje-
ga življenja. V svojem delu uživam, vsak projekt pa mi predsta-
vlja svojevrsten izziv, ki ga vedno znova z veseljem sprejemam. 
Kot oblikovalka vizualnih sporočil sem si skozi leta nabrala veli-
ko izkušenj in znanj, ki jih uporabljam pri svojem delu. Namreč, 
temeljna odgovornost vsakega oblikovalca je predstaviti infor-
macije na način, ki je dostopen in nepozaben,« predstavi še pok-
lic, ki ga z veseljem opravlja. Njena strast je tudi fotografiranje 
in v domačem Krmelju vodi fotosekcijo v okviru DKŠD Svoboda.
Za prijeten glasbeni del odprtja razstave je v nadaljevanju pos-
krbel kitarist Sergej Škofljanec, član skupine San Di Ego, in nav-
dušil s preigravanjem znanih skladb.  S.�R.

Doma je v slikarstvu in dizajnu

Nevenka�Flajs�(druga�z�leve)�v�družbi�sester�ter�nečakinje

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC
Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki
tel.: 07 49 88 140, 07 49 88 150
info@galerija-bj.si, www.galerija-bj.si

Galerija Božidar Jakac

petek, 3. marec, ob 13.00
Postavitev gnezdilnega stebra za belo štorkljo in 
ustvarjalna delavnica z umetnico Matejo Kavčič 

petek, 31. marec, ob 18.00
Dušan Tršar: Retrospektiva, 
odprtje razstave

sobota, 1. april, ob 10.00
Dušan Tršar: Retrospektiva
vodstvo po razstavi: vodila bo kustosinja pedagoginja 
Adrijana Petrič

Vabimo vas tudi k ogledu prenovljene postavitve 
Pleterske zbirke evropskih slikarjev in nove 
postavitve v Grafičnem kabinetu Bogdana Borčića: 
Risba kot izrazno sredstvo Bogdana Borčića.

Vljudno vabljeni!

Marec v galeriji

Kostanjevica na Krki

BOŠTANJ, AVSTRALIJA 
- Oktet Jurij Dalmatin iz 
Boštanja je med 31. ja-
nuarjem in 14. februar-
jem gostoval pri sloven-
skih rojakinjah in rojakih 
v Avstraliji. Njihova prva 
postaja gostovanja je bil 
Melbourne - Kew, Sloven-
ski katoliški misijon svetega Cirila in Metoda, kjer so peli pri ne-
deljski slovenski sveti maši ter na koncertu v počastitev sloven-
skega kulturnega praznika. Naslednja postaja je bil Sydney, v 
katerem živi druga največja slovenska skupnost v Avstraliji. Obi-
skali so tudi Adelaide, ki je po mnenju članov okteta izmed vseh 
treh mest, ki so jih obiskali, najbolj podoben Sloveniji. Prav tam 
so 10. februarja peli ob odprtju začetka balinarske sezone ter se 
nato z domačini še pomerili v tem športu. Na koncertu v počas-
titev slovenskega kulturnega praznika so s člani okteta prepe-
vali tudi tam živeči slovenski rojaki in rojakinje. »Gostovanje je 
bilo prijetno doživetje. Ob zapetih slovenskih pesmih se je utrni-
la tudi kakšna solza,« je sporočil član in predsednik Okteta Jurij 
Dalmatin Andrej Lisec.  S.�R.,�foto:�A.�L.

Oktet Jurij Dalmatin v Avstraliji
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Četrtek, 2. 3.

• ob 9.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: računalniške 
delavnice za starejše 

• ob 10.00 pri spomeniku 
na Lastinah pri Sromljah 
(v primeru slabega vre-
mena v Domu krajanov na 
Sromljah): komemoracija ob 
72-letnici poboja žrtev v Su-
hadolu pri Blatnem in na La-
stinah pri Sromljah

• ob 15.00 v MT Senovo: po-
moč pri učenju 

• ob 17.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
slovesna podelitev priznanj 
ob dnevu Civilne zaščite

• ob 17.00 v knjižnici na Se-
novem: pravljična urica pri 
Medvedu Sladkosnedu

• ob 17.00 v Studio Revital 
Krško (MDB 2): pravljična 
gibalnica za otroke 

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: brezplačno preda-
vanje Izidorja Gašperlina 
»Upravljanje s čustvi v od-
nosih«, v okviru cikla pre-
davanj Pot do sreče obstaja

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: predstavitev 
meditativnega slikanja

• ob 18.00 v dvorani A Obči-
ne Krško: predavanje dr. Sa-
nje Rozman »Med ljubeznijo 
in odvisnostjo«

• ob 18.00 v Knjižnici Breži-
ce: Težave in rešitve - četrta v 
nizu delavnic programa spo-
znavanja sebe Pot do izvora

• ob 19.00 v MC Krško: Doku-
mentarni četrtek - ogled do-
kumentarnih filmov na temo 
umetnosti, glasbe, kulture, 
subkultur

Petek, 3. 3.

• v odpiralnem času Knji-
žnice Sevnica: razstava en-
kavstik Slavice Bošnjak (do 
1. 4.)

• ob 13.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
postavitev gnezdilnega steb-
ra za belo štorkljo in ustvar-
jalna delavnica z umetnico 
Matejo Kavčič

• ob 15.00 v sejni sobi MC 
Brežice: debatni klub McB 
o medijih

• ob 16.30 na Ljudski uni-
verzi Krško: začetek krožka 
Umetnostne zgodovine

• ob 17.00 v MT Senovo: li-
kovne delavnice

• ob 17.00 v MT Raka: de-
kliški večer 

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: filmski večer 

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: sprejem športnikov 
občine Krško, gost: smučar-
ski skakalec Robert Kranjec

• ob 18.00 v gostilni Žolnir 
Kostanjevica na Krki: ženske 
zgodbe - upokojene učitelji-
ce Marija Smrekar, Breda 
Strel in Marija Jordan

• ob 18.00 v knjižnici na Se-
novem: literarni večer - 
predstavitev pesniške zbir-
ke Milenka Straška »Listje«

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: jam session

Sobota, 4. 3.

• ob 9.00 na teniških igriščih 
pod balonom v Krškem: teni-
ški turnir TZS člani/članice 

• ob 9.00 v MT Senovo: igre 
na prostem 

• ob 9.00 v MT Raka: delavni-
ca Katere so spomladanske 
rastline?

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav

• ob 10.00 v MC Krško: delav-
nica »Vzgoja paradižnika od 
A do Ž« 

• ob 10.00 v MC Krško: MC di-
rendaj - rože za mamico

• ob 10.00 v MT Podbočje: lo-
vilec sanj 

• od 13.00 dalje v Ločah: 

kam v posavju
županov sprejem za vodje 
skupin in goste, ob 14.00: 
začetek povorke 19. medna-
rodnega karnevala Fašjenk 
Dobova, ob 15.00 v Dobovi: 
predstavitev pustnih sku-
pin na dveh odrih, ob 17.00 
v Kulturnem domu Dobova: 
velika karnevalska zabava z 
D'Palinka bandom

• ob 16.00 v Mestnem mu-
zeju Krško: odprtje začasne 
razstave ob 540. obletnici 
mestnih pravic Krškega »Kr-
ške vedute: mestne insigni-
je« avtoric Vlaste Dejak in dr. 
Helene Rožman 

• ob 19.00 v športni dvora-
ni Gimnazije Brežice: košar-
karska tekma 4. SKL vzhod 
- za razvrstitev med KK Bre-
žice in KK Cugelj okna Ivanč-
na Gorica 

• ob 20.00 v klubu MC Breži-
ce: EVS španski večer

Nedelja, 5. 3.
• ob 17.00 v Domu kulture 

Brežice: 37. srečanje tam-
burašev in mandolinistov 
Slovenije - regijsko sreča-
nje Dolenjske, Bele krajine 
in Posavja

Ponedeljek, 6. 3.

• ob 18.00 v avli Doma kultu-
re Brežice: prva samostojna 
razstava članov in članic Fo-
tokluba Brežice »Ženske«

• ob 18.30 v Knjižnici Sevni-
ca: srečanje bralnega krož-
ka za odrasle

Torek, 7. 3.

• od 16.00 do 20.00 v Mestni 
hiši Brežice: delavnica z Ju-
dito Ledić »Kaj je prej, uspeh 
ali sreča?«

• ob 16.30 v Knjižnici Breži-
ce: pravljica z ustvarjalnico

• ob 17.00 v prostorih Inte-
gral Brebus Brežice: pro-
gram Sožitje za večjo var-
nost v cestnem prometu

• ob 17.00 v klubski sobi Kul-
turnega doma Krško: pogo-
vor z Miho Molanom o knjigi 
Policija Posavja v osamosvo-
jitvenih procesih

• ob 17.00 v malem avditori-
ju Posavskega muzeja Breži-
ce: odprtje razstave Društva 
likovnikov Brežice »Figura«

• ob 18.00 v knjižnici na Se-
novem: poznamo Avgusta 
Fabjančiča?

• ob 18.00 v MC Krško: Okno 
v svet - predstavitev pro-
gramov za mobilnost mla-
dih Erasmus +

Sreda, 8. 3.

• od 10.00 do 18.00 v Posav-
skem muzeju Brežice: dan 
žena - prost vstop za ženske; 
ob 10.00: javno vodstvo po 
razstavi »Štirje elementi: 
1-Voda«

• ob 18.00 v Športnem domu 
Sevnica: 7. dobrodelni Rota-
ry koncert »Imeti rad«, glas-
beni gostje: ansambel Saša 
Avsenika

• ob 20.00 v klubu MC Breži-
ce: hard rock sreda z Dmi-
trijem

Četrtek, 9. 3.

• ob 17.00 v dvorani Mladin-
skega centra Brežice: dogo-
dek »Kako se lahko tudi sami 
zaščitimo pred poplavami« 

• od 17.00 do 21.00 v Mestni 
hiši Brežice: tečaj »somme-
lier začetnik« (še 16., 23. in 
30. 3.)

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: potopisno pre-
davanje Jožeta Stibriča »Po 
Namibiji in Bocvani«

• ob 18.00 v Dvorani Savi-
ce Zorko v Knjižnici Breži-
ce: predavanje »Obrezova-
nje sadnega drevja«

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: literarni večer Društva 
upokojencev Sevnica

Petek, 10. 3.
• ob 15.00 v gostilni Vrtovšek 

v Sevnici: 56. sevniška sala-
miada

• ob 19.00 v Kavarni Brežice: 
Čarna beseda III - gostji: Ro-
mana Ercegović, ustanovite-
ljica Obrednega gledališča, in 
Barbara Gabrielle, glasbeni-
ca in pevka

• ob 20.00 v veliki dvorani 
KD Krško: plesna predsta-
va »Balkan Dance Project 
vol. 2«

• ob 21.00 v MC Krško: stand 
up comedy night - Rok Krivi-
čič, Beno Stare, Nik Beseni-
čar, Tom Costo in Rok Koblar

Sobota, 11. 3.

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav

• od 10.30 do 12.00 na gra-
du Rajhenburg v Brestanici: 
sobotna grajska ustvarjalni-
ca »Zeliščne sledi«

• ob 18.00 v telovadnici OŠ 
Raka: dobrodelni koncert 
Šolskega sklada OŠ Raka z 
VVE, izvajalec: Robert Go-
ter, svetovni prvak v igranju 
na diatonično harmoniko

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert Metal sekcije - Telepo-
rt, Morbid creation in Čer-
nozjom

• ob 21.30 v klubu MC Breži-
ce: koncert skupine Demoli-
tion group

Ponedeljek, 13. 3.
• ob 18.00 v Posavskem mu-

zeju Brežice: javno vodstvo 
po razstavi »Imago musicae: 
Glasba na baročnih poslika-
vah brežiškega gradu« s so-
avtorico razstave dr. Metodo 
Kokole; ob 19.00 v Viteški 
dvorani Posavskega muzeja 
Brežice: koncert Passagalia 
- komorna glasba 17. stole-
tja na zgodovinskih glasbilih 
v izvedbi ansambla za staro 
glasbo musica cubicularis 

Torek, 14. 3.
• ob 17.00 v knjižnici v Krme-

lju: pravljična urica z ustvar-
jalno delavnico

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Krško: predstavitev knjige 
Jerneja Dirnbeka »Pevci po-
zabljenih pesmi«

Spektakel, kot ga še ni bilo! Je bilo televizijsko ogla-
ševanje za letošnjo Emo 2017, namenjeno za zmago-
valno pesem, ki naj bi - bo - slovenski narod in z njo 
deželo predstavljala na Evroviziji v Kijevu v Ukraji-
ni. Izvor »spektakla« je latinski, slovar tujk pove, da 
je, da bi to bil pogled, prizor, igra s pašo za oči, »spek-
takularen« pa zbujajoč pozornost, (zelo) zanimiv, ne-
navaden, kričeč.

Oglaševanje je bilo parajoče, obupno, kot so bile za-
pete pesmi, če bi se petju sploh lahko reklo petje, ki je 
večinoma kričalo v angleškem jeziku. Vsebina pesmi? 
Vrtim kolo spomina leta nazaj, ko je bilo moč slišati 
lepa besedila v lepih melodijah in ritmih, ki so bile in 
ostale v užitek. Pesmi so bile darilo, ki nam jih iz etra 
redko, redko ponudijo v poslušanje za lepši, mirnej-
ši in veselejši dan. Ali pač noč. In končno menim, da 
nas slovenska javna televizija zlorablja z vsakoletno 
Emo, letos so jo uvrstili celo v mesec kulture, in ne-
nazadnje, da že ves ta čas zlorablja tudi lepo žensko 
ime Ema.

Neprekinjeno zbujajočo pozornost (spektakularno) bi 
bilo več kot samo dobro usmerjati v dejstvo, da se je 
naš narod tesno oblikoval skupaj z razvojem sloven-
skega jezika, s prvimi knjigami, prevodom Biblije, 
prvo slovnico, saj so v našem Posavju ustvarjali slo-
vensko besedo tukajšnji rojaki, kot so: Bohorič, Dal-
matin, Valvasor, Pleteršnik, Slomšek, Toporišič … za 
njimi današnji Posavke in Posavci, ki bogato literar-
no ustvarjajo. Ki jim je mar maternega jezika, saj v 
svojih delih zapuščajo bogato jezikovno zapuščino 
ter v njej svojo miselnost, razgledanost, predanost, 
ljubezen do posameznika in skupnosti.

Kot da smo opravili s svojim kulturnim praznikom in 
velikim poetom Francetom Prešernom, ki je slovenski 
jezik dvignil na sijajno umetniško raven ter s tem ce-
lemu svetu potrdil Slomškove besede. On je svoje ro-
jake v 19. stoletju opominjal, da je greh sramovati se 
svojega jezika, ga zatajiti ali ga kar pozabiti. Slom-
šek je kot najvišjo moralno obvezo postavil spoštova-
nje do staršev, ki otroke vzgajajo v spoštovanju do 
maternega jezika in v ljubezni do svojega naroda.

Za moje neupogljivo vedenje je Prešernova Zdravlji-
ca vrh vsega širše ljudskega in ta kitica: »… Žive naj 
vsi narodi,// ki hrepene dočakat dan,//ko, koder son-
ce hodi,//prepir iz sveta bo pregnan,//ko rojak//prost 
bo vsak,//ne vrag, le sosed bo mejak!...« S solzami v 
očeh jo pojo naši športniki, ko se dviga slovenska za-
stava in ko v roke prejemajo lovorike za odlične špor-
tne rezultate. Pojem in solzim z njimi. Medtem slo-
venski narodni skupnosti na Koroškem grozi, da bo 
vrag spet postal mejak, saj tu »rjava« politika spet 
streže pri uporabi slovenskega jezika. Bo državna po-
litika še kar smrčala?

Naj še kar ostanemo pri kulturi in slovenskem kul-
turnem prazniku, ko smo na letošnji državni prosla-
vi slišali v vesoljni svet kričeč (na)govor predsedni-
ka UO Prešernovega sklada Vinka Möderndorferja, 
navajam del: »… Umetnost ne postavlja zidov, umet-
nost jih ruši. Umetnost in kultura sta namreč globoko 
etični. Če si kulturen, si tudi etičen. Tako preprosto je 
to.« Čudovito ubesedena misel o tem, da bi morali biti 
politiki kulturni.

In da ne bi prišlo do zlovešče jezikovne pomote: treba 
je spoštovati slehernika, ki obvlada enega ali več tu-
jih jezikov, ki vsak na svoj način bogatijo, kot boga-
ti slovenski jezik vsakega, ki se ga je uspel naučiti.

In, ja, drage Eme, Nike, Darje …, da bi uspele spleza-
ti na »zeleno vejo«, da bi bile prejemnice drobnih po-
zornosti, ki dajejo moč in voljo!  

Spektakel.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

BALKAN DANCE 
PROJECT VOL. 2

plesna predstava
petek, 10. 3., 20:00

Jernej Dirnbek: 
Pevci pozabljenih pesmi

predstavitev knjige
torek, 14. 3., 19:00

T: (07) 488 01 94 - blagajna
info@kd-krsko.si 
www.kd-krsko.si

Sreda, 15. 3.

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica z ustvar-
jalno delavnico

• ob 18.00 v knjižnici v Kosta-
njevici na Krki: literarni ve-
čer »Beli čeveljčki«

• ob 18.00 v malem avditori-
ju Posavskega muzeja Breži-
ce: literarni večer Literarne 
sekcije Beseda

• ob 20.00 v klubu MC Breži-
ce: hard rock sreda z Dmi-
trijem
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ligaški semafor

NOGOMET 

ČLANI 1. SNL
Rezultat – Krško : Gorica 1:2
Lestvica – 1. Maribor 49, 8. Kr-
ško 22

ROKOMET

ČLANI 1.A SRL
Rezultati - Dobova : Maribor 
25:28, Koper : Dobova 35:29
Lestvica - 1. Ribnica 36, 6. Do-
bova 23

ČLANI 1.B SRL
Rezultati - Radeče : SVIŠ 25:31, 
Cerklje : Brežice 34:37, Sevni-
ca : Krško  30:35, Krško : Breži-
ce 35:35, Moškanjci-Gorišnica 
: Sevnica 36:32, Mokerc : Ra-
deče 21:23 
Lestvica - 1. Šmartno 28, 6. 
Brežice 24, 7. Krško 22, 8. Ra-
deče 18

KADETI POLFINALE SKUPI-
NA B
Rezultati - Krško : Maribor 
47:33, Krško : Trebnje 26:26
Lestvica - 1. Ribnica 9, 3. Kr-
ško 7

KADETI POLFINALE SKUPI-
NA D
Rezultati – Sevnica : Dobova 
41:20, Metlika : Brežice 35:37
Lestvica – 1. Sevnica 4, 2. Bre-
žice 4, 6. Dobova 0

MALI NOGOMET

ČLANI 1. SFL
Rezultati – Dobovec : Sevnica 
6:1, Litija : Sevnica 4:3
Lestvica - 1. Maribor 49, 5. Sev-
nica 23

U19 - VZHOD
Rezultat – Sevnica : Maribor 
7:1

Lestvica – 1. Benedikt 29, 5. 
Sevnica 17

KOŠARKA

ČLANI 3. SKL – za obstanek
Rezultat - Nova Gorica ml. : Kr-
ško 41:57
Lestvica - 1. Pivka 5, 3. Posav-
je Krško 2

MLADINCI 1.B SKL – skupi-
na BV
Rezultat – Krško : Slovan 61:77
Lestvica – 1. Zlatorog Laško 20, 
8. Posavje Krško 14

KADETI 1. SKL – skupina 
B2Z
Rezultati – KOŠ Koper B : Kr-
ško 77:100, Brežice : Koper 
20:0 b.b., Krško : Ilirska Bistri-
ca 93:63
Lestvica - 1. Posavje Krško 15, 
2. HPG Brežice 15

STAREJŠI DEČKI 1. SKL – sku-
pina 3B
Rezultat – Postojna : Brežice 
69:84
Lestvica - 1. Krka A 8, 2. HPG 
Brežice 4

ODBOJKA

ČLANICE 3. DOL - ZAHOD
Rezultati – Krško : Calcit Ka-
mnik III 3:2, Krim II : Bresta-
nica 0:3, Krško : Logatec 0:3, 
Brestanica : Volleyball Ljublja-
na II 3:1
Lestvica - 1. Piran 48, 4. Kos-
tak-Elmont Brestanica 37, 8. 
POK Krško 19

ČLANI 3. DOL - ZAHOD
Rezultati – Kostanjevica : Mo-
kronog 1:3, Kostanjevica : Cal-
cit Kamnik II 3:0
Lestvica – 1. Kočevje 44, 9. 
Kostanjevica 15

SLOVENJ GRADEC, POSAVJE - 
Mladi posavski športni plezalci 
so novo sezono Vzhodne lige za-
čeli v Slovenj Gradcu, kjer je bila 
prvič v zgodovini tekmovanja na 
sporedu hitrostna preizkušnja. 
Plezalci so morali kar najhitreje 
osvojiti vrh plezalne stene, se-
števek časov dveh vzporednih 
smeri pa je dal zmagovalca ple-
zalnega para. Atraktivna oblika 
tekmovanja, ki je že uveljavljena 
v nekaterih drugih športih (npr. 
alpsko smučanje in deskanje), je 
botrovala sproščenemu vzduš-
ju, Posavski alpinistični klub pa 
je zastopalo kar 13 tekmovalcev. 

Mnogi med njimi so prvič okusili čar tekmovanja izven posa-
vskih meja. Med najmlajšimi udeleženkami tekmovanja je bila 
Eva Sluga, ki je v netekmovalni skupini mlajših cicibank osvoji-
la dva vrha. Pri starejših cicibankah sta plezali Liza Rainer (19.) 
in Špela Vračun (29.), pri fantih iste starosti pa izkušeni Sven 
Klenovšek (15.) in Jan Jankovič Kerin (22.). Med mlajšimi de-
klicami smo imeli Posavci kar štiri predstavnice. Eva Košenina 
je nasprotnice izločala vse do finala, tam pa se je morala zado-
voljiti s srebrno medaljo. Blizu najboljšim so bile tudi Ajda Graj 
(11.), Ela Matkovič (15.) in Maša Juričan (18.). Med fantovsko 
konkurenco je barve kluba zastopal le Sevničan Anže Božič, ki 
je bil v močni konkurenci zelo dober 12. V kategoriji starejših de-
klic je hitro plezala Nuša Krajnc (6.), pri dečkih pa je Nejc Bren-
ce v malem finalu ostal tik pod zmagovalnim odrom na 4. mestu. 
Na koncu so svojo spektakularno hitrost razvili še srednješolci v 
kadetski kategoriji. Najizkušenejšemu posavskemu tekmovalcu 
Kajetanu Voglarju se je zaradi napake izmuznila zmaga, vsee-
no pa je zadovoljen tudi s srebrom.
Disciplina hitrostnega plezanja je bila na tekmo Vzhodne lige 
premierno uvrščena tudi zaradi novih smernic, ki jih športnemu 
plezanju postavlja umestitev v družino olimpijskih športov. Da 
je liga še vedno primer odličnosti in vzor organizacije tekmova-
nja, že polno desetletje skrbi član PAK-a Martin Bedrač, kar je 
še en dokaz, da prispevka posavskih plezalcev na slovenski ple-
zalni sceni nikakor ne gre zanemariti.
� Vir:�PAK

Nova sezona Vzhodne lige

SENOVO – Namiznoteniški turnir na Senovem – »Mali Kamen 
OPEN« je prerasel v enega največjih namiznoteniških turnirjev 
v Posavju. Turnirja, ki je potekal v okviru praznika KS Senovo in 
organizaciji Društva Kamenček, se je letos udeležilo kar 39 tek-
movalcev, največ doslej. Tokrat so organizatorji pripravili kar 12 
igralnih miz. V novi kategoriji – krajani KS Senovo je zmagal Ma-
tic Sotler pred Ivanom Umekom in Milanom Moškonom. V ka-
tegoriji moški nad 50 let je slavil Silvio Vižintin, drugi je bil Pe-
ter Zupan in tretji Viktor Košar. V kategoriji moški do 50 let je 
zmagal Primož Gajšek pred Damjanom Krulcem in Andrejem 
Brilijem. Najbolj zanimiv je bil finalni obračun v dvojicah, kjer so 
vsi nastopili v enotni kategoriji, saj ni manjkalo atraktivnih potez, 
udarcev med nogami … Navkljub atraktivni igri sta Gajšek in Bri-
li finale izgubila, zmagovalca sta postala Damir Škerl in Kristi-
jan Slamar. Tretje mesto sta osvojila Martin Tramšek in Aleš 
Knez. Nagrade najboljšim so podelili predsednik Društva Kamen-
ček Ivan Umek ter predsednik in podpredsednik sveta KS Seno-
vo Vlado Grahovac in Anton Petrovič.  B. C. 

Med posamezniki zmagal Gajšek,
med dvojicami Škerl in Slamar

Zmagovalca�med�dvojicami

18-letna Nastja Modic, leta 
2015 finalistka mlajšemladin-
skega svetovnega prvenstva, 
je presenetila favorizirano Gr-
kinjo in Turkinjo ter s presko-
čenimi 410 cm osvojila zlato 
medaljo, s tem rezultatom pa 
je izpolnila tudi mednarodno 
normo za mladinsko evropsko 
prvenstvo, ki bo meseca julija 
v Italiji. Nastja, katere osebni 
rekord je sicer 421 cm, na le-
tošnjih lestvicah pa je 15. mla-
dinka na svetu, cilja na uvrsti-
tev v finale, spogleduje pa se že 
z nastopom na olimpijadi 2020 
v Tokiu.

Leto starejša Lara Omerzu, ki 
je na nedavnem mladinskem 
državnem prvenstvu v skoku 
v višino skočila nov državni 
mladinski rekord, ki sedaj zna-
ša 186 cm, je v Istanbulu osvo-
jila zlato medaljo s preskočeni-
mi 180 cm in tako kot Nastja 
izpolnila normo za mladin-
sko evropsko prvenstvo, kjer 
cilja na sam vrh. Z letošnjim 
osebnim rekordom, ki jo uvr-
šča na 5. mesto na svetu med 
mladinkami, je bila dokaj bli-
zu tudi že normi (189 cm) za 
člansko evropsko prvenstvo v 
dvorani, ki bo konec tedna po-
tekalo v Beogradu. Tudi njene 
sanje so nastop na olimpijadi, 
kar bo poskusila uresničiti z 
odhodom na študij in trening 

Pogledujejo že proti Tokiu 2020
BREŽICE - Mlade atletinje Atletskega kluba Brežice so na nedavnem balkanskem prvenstvu v dvorani 
za mladince in mladinke v turškem Istanbulu osvojile tri medalje: Nastja Modic v skoku s palico in Lara 
Omerzu v skoku v višino zlato, Nika Glojnarič pa v teku na 60 m z ovirami srebrno.

v ZDA (Nebraska), kjer se bo 
pridružila še eni slovenski ska-
kalki v višino Maruši Černjul. 

Nika Glojnarič, ki bo konec 
leta dopolnila šele 17 let, se je 
kljub manjši poškodbi odloči-
la za nastop v Turčiji in si pri-
tekla drugo mesto v teku na 
60 m z ovirami. Tudi njo čaka 
v letošnjem letu poleti najpo-
membnejše tekmovanje, in si-
cer mlajšemladinsko svetov-
no prvenstvo v Keniji, kjer 
upa vsaj na uvrstitev v finale, 
če že ne kaj več. Nika je z re-
zultatom 8,24 s trenutno celo 
najhitrejša mlajša mladinka 
na svetu, tako kot njeni kole-
gici pa že odkrito govori o na-
stopu v Tokiu. 

Omenjeno trojico, pridružil se 
ji je še skakalec s palico Am-
brož Tičar, ki je z osebnim re-
kordom 512 cm postal letoš-
nji državni članski dvoranski 
prvak, je minuli ponedeljek 
v Mestni hiši sprejel brežiški 
župan Ivan Molan. Izrazil je 
veselje nad uspehi brežiških 
športnikov, med katerimi že 
po tradiciji izstopajo atleti, 

ter spomnil, da Občina Breži-
ce z vlaganji v športno infra-
strukturo zagotavlja osnovne 
pogoje za vadbo otrok in mla-
dine, pri tem je poudaril, da 
je še vedno najpomembnejše 
prostovoljno delo trenerjev in 
ostalih športnih delavcev. 

Sprejema so se udežili še 
predstavniki Atletskega kluba 
Brežice Ivan Kostevc, Jure 
Rovan, Henrik Omerzu in Iz-
tok Glojnarič. Kot je povedal 
Omerzu, so balkanske atletske 
igre zelo staro tekmovanje, ki 
ga ne bi smeli podcenjevati, 
saj na njih sodeluje 16 držav, 
v katerih biva kar 160 mili-
jonov ljudi. Mlada generaci-
ja bre žiških atletov nadaljuje 
bogato 40-letno tradicijo klu-
ba, v kateri so največje uspe-
he dosegli olimpijci Primož 
Kozmus, Jure Rovan in Bar-
bara Špiler, ki bodo po nje-
govih besedah zagotovo dobi-
li dostojne naslednike.
� Peter�Pavlovič

Mladi�upi�brežiške�atletike�(z�leve)�Nika�Glojnarič,�Nastja�Mo-
dic�in�Lara�Omerzu

KRŠKO - Nogometaši Krškega so 26. februarja odigrali prvo 
ligaško tekmo po zimskem premoru. V 22. krogu 1. SNL so 
na domačem stadionu gostili ekipo Gorice in ostali praznih 
rok, saj so izgubili z 1:2. Edini gol za Krško je dosegel rezer-
vist Ibrahim Arafat Mensah.

Krčani so na tretji tekmi z Gorico v tej sezoni zabeležili prvi po-
raz, skupaj pa je bil zanje to osmi poraz. Prvi polčas je minil v 
enakovredni igri, v kateri sta si obe ekipi priigrali nekaj (pol)pri-
ložnosti. Krčani so zagrozili v 8. in 17. minuti, ko sta bila za ma-
lenkost nenatančna novinca Nikola Gatarić in Tonći Mujan, 
Primorci pa so bili nevarni v 5., ko je strel Rifeta Kapića obra-
nil Marko Zalokar, in v 29. minuti, ko je Dejan Žigon z roba ka-
zenskega prostora žogo poslal malce čez domača vrata. V 44. mi-
nuti so Goričani povedli. V kazenskem prostoru je Zalokar zrušil 
Amarachija Osujija, slednji je bil sicer v bolj ali manj izgublje-
nem položaju, sodnik Slavko Vinčić pa je pokazal na belo točko, 
kar je razburilo domače gledalce, malo zaradi dosojenega pre-
krška za najstrožjo kazen, malo pa tudi zaradi tega, ker ni pre-
kinil igre, potem ko je nekaj sekund prej na igrišču obležal Kle-
men Šturm. Enajstmetrovko je zanesljivo izvedel Miran Burgić. 
Uvod drugega polčasa ni ponudil veliko nogometnih užitkov, igra 
je potekala bolj kot ne med obema kazenskima prostoroma. Mal-
ce živahneje je postalo po vstopu novogoriškega novinca, Nigerij-
ca Donatusa Edafeja, ki je kmalu dvakrat ogrozil vrata domačih. 
Gostje so bili konkretnejši, a tega niso unovčili, zato pa so Krčani, 
ki so sicer imeli žogo malce več v posesti, izenačili v 82. minuti. 
Martin Kramarič, ki je v igro vstopil v nadaljevanju, je sprožil z 
desne strani kazenskega prostora, vratarju gostov Gregorju Sor-
čanu je žoga spolzela iz rok, kar je izkoristil še drugi rezervist 
Ibrahim Arafat Mensah in iz bližine žogo pospravil v mrežo za 
1:1. Malce pozneje je bil blizu preobrata Gatarić, a je bil prema-
lo natančen. Na drugi strani je v 88. minuti za novo vodstvo Pri-
morcev poskrbel Rok Grudina, ki je zadel z glavo po podaji Jake 
Kolenca iz kota in na razočaranje 600 gledalcev na tekmi odlo-
čil zmagovalca. Krško ostaja 8. na lestvici, vendar samo še s toč-
ko prednosti pred Aluminijem, pri katerem bodo Krčani gosto-
vali v naslednjem krogu v nedeljo. R. Retelj

Za začetek ničla Krškega

Pozdrav�kapetanov�Alena�Jogana�in�Marka�Krajcerja
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SPOZNAJ GA V ŽIVO

Avtoline d.o.o., Bohoričeva 10, 8270 Krško

citroen.si

odplačevanje; mesečni obrok je 118 EUR pri 30% pologu in ročnosti 84 mesecev;mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do aša 7,8% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno 
prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km. Za podrobnosti o ponudbi se obrn

pri pooblaščenih prodajalcih Citroënovih vozil v Sloveniji, ki sodelujejo v akciji. Navedbe opreme so informativne! Slika je simbolična.pri pooblaščenih prodajalcih Citroënovih vozil v Sloveniji, ki sodelujejo v akciji. Navedbe opreme so informativne! Slika je simbolična.

Povprečna poraba goriva: 3,2−4,9  l/100 km, emisije
0,00008- 0,00203 g/km, število trdnih delcev pa 0,01-20,7x10 Ogljikovkovk dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. kovosti zunanjega zraka. k Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PMkoncentracijam prizemnega ozona, delcev PMk 10 in PM2,5 ter duši

NOVI CITROËN C3
Feel PureTech 82 BVM
 
PREDNJI MEGLENKI
CITROËN CONNECT RADIO S 7“ ZASLONOM NA DOTIK
SAMODEJNA KLIMATSKA NAPRAVA
OPOZORILNIK NENAMERNE MENJAVE VOZNEGA PASU
PREPOZNAVANJE PROMETNIH ZNAKOV

OD 

10.990€ V primeru citroën 

ŠPORTNA ZVEZA BREŽICE in OBČINA BREŽICE 
vabita na prireditev 

ŠPORTNIK LETA 2016
Podelitev priznanj športnikom in športnim delavcem občine 
Brežice, ki so s svojimi dosežki in delom zaznamovali leto 2016

17. marec 2017 ob 18.00, Dom kulture Brežice
Prireditev bodo popestrili voditelj Robert Petan 

in vokalna skupin POPSI!

Vljudno vabljeni vsi, ki čutite s športom.

Na prireditvi bodo podeljene strokovne nagrade  
ter nagrada za NAJ ŠPORTNICO / ŠPORTNIKA /  

EKIPO OBČINE BREŽICE V LETU 2016 PO IZBORU OBČANOV.

GLASOVNICA
Članice Športne zveze Brežice so v skladu s pravilnikom zveze 
in doseženimi rezultati v letu 2016 občanom v glasovanje pred-
ložile 11 predlogov za športnico / športnika / ekipo leta 2016. 

1. ROK DOBERŠEK, atletika – skok s palico, 5. mesto balkansko 
dvoransko prvenstvo (člani), Istanbul, trener Jure Rovan, 
Atletski klub Brežice

2. LARA OMERZU, atletika – skok v višino, 12. mesto svetovno 
mladinsko prvenstvo (U20), Bydgoszcz, trener Henrik 
Omerzu, Atletski klub Brežice

3. NASTJA GALIČ, karate - kate, evropsko prvenstvo za mlajše 
članice (reprezentantka-udeleženka), Limasoll, trenerka 
Metka Galič, Karate klub Brežice 

4. KRIŠTOF STRNAD in  JAN ZUPANČIČ, ju-jitsu - duo moški 
pari, 5. mesto svetovno mladinsko prvenstvo, Madrid, 
trener Dejan Kink, Društvo borilnih veščin Katana

5. ČLANSKA, MLADINSKA IN KADETSKA EKIPA Strelskega 
kluba Brežice, športno strelstvo – zračna pištola, 2. mesto 
pokal Slovenije (vse kategorije), trener Ernest Sečen, 
Strelski klub Brežice

6. ČLANSKA EKIPA Nogometnega kluba Brežice 1919, 
nogomet, napredovanje v 2. slovensko nogometno ligo, 
trener Anton Brdik, Nogometni klub Brežice 1919

7. EKIPA ČLANIC Karate kluba Brežice, karate – kate ekipno, 
1. mesto ekipno državo prvenstvo, Polzela, trenerka Metka 
Galič, Karate klub Brežice

8. DAVID ROŽMAN, športno strelstvo – MK pištola 25 m in 
MK hitrostrelna pištola, dve 2. mesti državno prvenstvo 
Slovenije (mladinci), Pragersko, trener Ernest Sečen – 
Strelski klub Brežice

9. NASTJA MODIC, atletika – skok s palico, 4. mesto balkansko 
dvoransko prvenstvo (članice), Istanbul, trener Jure Rovan, 
Atletski klub Brežice

10. JERNEJ SUŠA, športno strelstvo – trap, 1. mesto pokal 
Strelske zveze Slovenije (člani), Ilirska Bistrica, trener Franc 
Kolarič, Strelsko društvo Rudar Globoko 

11. MLADINSKA EKIPA Nogometnega kluba Brežice 1919, 
nogomet, napredovanje v 2. slovensko nogometno ligo, 
trener Slaviša Dvorančič, Nogometni klub Brežice 1919

Glasovnico, na kateri obkrožite številko pred imenom vašega 
kandidata, pošljite na naslov: ŠPORTNA ZVEZA BREŽICE, 
ČERNELČEVA 10, 8250 BREŽICE. Pri dokončnem izboru bodo 
upoštevane vse glasovnice, ki bodo na pošto oddane do 
vključno 17. marca 2017 in na katerih bo obkrožena največ 
ENA številka pred imenom kandidata. 
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DOMŽALE, RADEČE - Atletska 
zveza Slovenije je 25. februarja 
organizirala zimsko prvenstvo 
Slovenije v metih za članski in 
mlajši mladinski kategoriji. V 
Domžalah se je za čim višjo 
uvrstitev potegovala tudi at-
letinja Atletskega kluba Rade-
če Nina Rman. V metu kopja 
je odlično nastopila, saj je med 
mlajšimi mladinkami osvojila 
2. mesto. K še slajšemu rezul-
tatu prispeva tudi dejstvo, da 
je postavila nov osebni rekord 
z metom, dolgim 43,20 m. 
 Vir:�AK�Radeče

Sprejem s podelitvijo zahval 
in priznanj se je odvijal v sev-
niški kulturni dvorani, kjer sta 
župan Srečko Ocvirk in pred-
sednik sevniške športne zveze 
Rok Vodenik najprej podeli-
la zahvale športnim društvom 
in klubom, ki v letošnjem letu 
praznujejo okrogli jubilej. Zah-
valo za 10-letno delovanje so 
prejeli ŠD Jablanica, ŠD Breg in 
ŠD Atraktiva, za 30-letno delo-
vanje Teniško društvo Sevni-
ca in za 40-letno organizirano 
delovanje Društvo za športno 
rekreacijo Partizan Boštanj. 
V nadaljevanju se je podelje-
valcema pridružil še osrednji 
gost, podpredsednik Olimpij-
skega komiteja Slovenije mag. 
Janez Sodržnik, in vsi trije so 
podelili še priznanja. 

Prejemniki priznanja v kate-
goriji perspektivnega športni-
ka za leto 2016 so postali no-
gometaš Luka Guček, ki se je 
iz NK Krško preselil v špan-
ski nogometni klub Real Be-
tis; košarkarica Aleksandra 
Krošelj, ki se kali v celjskem 

Športnika leta Janc in Liščeva
SEVNICA - Zadnji ponedeljek v februarju je v sevniški kulturni dvorani potekala prireditev »Športnik leta 
2016« z razglasitvijo perspektivnih športnikov, športnice in športnika ter športne osebnosti leta. Pet špor-
tnih društev je prejelo jubilejna priznanja.

ženskem košarkarskem klu-
bu; članica Atletskega kluba 
Sevnica Lea Haler, ki dose-
ga na atletskih tekmovanjih 
odlične rezultate; tekmoval-
ka Društva borilnih veščin 
Ippon Sevnica Tina Cigler in 
članica Šahovskega kluba Mi-
lan Majcen Šentjanž Pia Ro-
žmanec. Športnica leta 2016 
je postala košarkarica Eva Li-
sec, ki igra na Madžarskem. 
Naslov športnika leta je osvo-
jil rokometaš Blaž Janc, ki je 

bil v EHF Ligi prvakov najbolj-
ši strelec ekipe RK Pivovarne 
Laško. Športna osebnost leta 
2016 je postal član strokovne-
ga sveta trenerjev Društva bo-
rilnih veščin Ippon Sevnica in 
predsednik Ju-jitsu zveze Slo-
venije Robert Perc, ki je v lan-
skem letu postal še predsednik 
evropske ju-jitsu federacije ter 
eden izmed petih podpredse-
dnikov mednarodne zveze. 
Sodržnik je podelil še dve po-
sebni priznanji Olimpijske-

ga komiteja Slovenije, Zveze 
športnih zvez, in sicer za špor-
tne dosežke v lanskem letu ra-
deški atletinji Evi Pepelnak za 
drugo mesto na evropskem pr-
venstvu za mlajše mladince v 
troskoku ter sevniškemu roko-
metašu Blažu Jancu za njegov 
prispevek k uspehu slovenske 
rokometne reprezentance na 
lanskoletnih olimpijskih igrah 
v Braziliji. 

Podeljevalci pohval in priznanj 
so še nagovorili zbrane na pri-
reditvi ter ob tem poudari-
li vlogo športa v vseh življenj-
skih obdobjih, kjer so mnogi 
uspehi tudi rezultat dobrega 
dela trenerjev. V spremljeval-
nem delu programa, ki ga je 
povezovala Tanja Žibert, so 
nastopile mažorete iz Šentjan-
ža in Sevnice, ubrano je zapel 
mladinski pevski zbor OŠ Tr-
žišče pod vodstvom Mateje 
Repovž Lisec in ob klavirski 
spremljavi Špele Trohe, prof. 
v GŠ Sevnica. 

� Smilja�Radi

Prejemniki�priznanj�na�prireditvi�Športnik�leta�2016�v�
občini�Sevnica

Rmanova državna 
podprvakinja

Želja pred začetkom sezone 
je bila miren obstanek v ligi, 
na koncu se je izkazala realna 
možnost za uvrstitev v zaključ-
ne boje za prvaka. Direktor 
kluba Mihael »Mišo« Kostevc 
je ob zaključku prvega dela se-
zone dejal: »Če ne bi bilo tež-
jih poškodb glavnih igralcev, bi 
bila uvrstitev v končnico med 
najboljših šest slovenskih ekip 
na dosegu roke. Posebej velja 
izpostaviti igro v obrambi, saj 
smo po Škofji Loki prejeli naj-
manj zadetkov v celotni ligi. 
Sedaj je pred nami boj za ob-
stanek, glede na to, da se toč-
ke prenašajo, bo obstanek 
lažje dosegljiv. Kljub temu iš-
čemo okrepitve za zaključnih 

Dobova na poteh stare slave
DOBOVA - V letošnjo sezono smo v Posavju štartali s tremi prvoligaši iz treh različnih športov. Sevnica oh-
ranja status med vodilnimi malonogometnimi središči v Sloveniji, Krčani bijejo svoj boj na najvišji ravni v 
nogometu, brežiško občino pa med prvoligaši zastopajo rokometaši iz Dobove.

15 tekem, ki jih bomo odigrali 
v gostem razporedu v nasled-
njih treh mesecih.« Liga je si-
cer precej naporna in selek-

tivna, saj v nižjo ligo potujejo 
kar štiri ekipe, medtem ko se v 
najvišji rang tekmovanja selita 
najboljša dva 1.B ligaša. 

S financami v klubu nimajo te-
žav, sezono imajo pokrito, ob-
veznosti plačujejo redno. Za 
prihodnjo sezono že potekajo 
pogovori z glavnimi sponzorji, 
ekipa bo ostala na enakem ni-
voju kot letos. Na slovenskem 
trgu iščejo morebitne okrepit-
ve na igralnih mestih, kjer so 
šibkejši.   

Slovensko rokometno evforijo 
in osvajitev bronaste kolajne 
na minulem rokometnem SP 
so v Dobovi vneto spremljali. 
Razporedom reprezentančnih 
tekem so prilagajali tudi tre-
ninge. Velik uspeh slovenske-
ga rokometa bo imel vpliv tudi 
na dvig zanimanja za rokomet 
med mladimi. Za vse podpor-
nike v klubu pripravljajo orga-
niziran obisk tekme slovenske 
reprezentance proti Nemčiji, 
ki bo v dvorani Stožice na za-
četku maja. Udeležba in pod-
pora iz tribun je bila do sedaj 
v Dobovi nadpovprečna za slo-
venske razemere, saj se je na 
tekmah zbiralo po 250 gledal-
cev. Ekipa je bila deležna redne 
podpore tudi na gostovanjih. 

V klubu se zavedajo, da so v 
preteklih letih zaspali pri delu 
z mladimi, a stvari usmerjajo 
na prave tire: »Delo z mladi-
mi smo postavili na višji nivo, 
rezultati se že kažejo. Sado-
ve dela pričakujemo v šestih 
do osmih letih, ko bomo pos-
tavili celotno piramido, od naj-
mlajših rokometašev do kadet-
ske selekcije. Povezali smo se z 

Rokometno šolo Gorazda Ško-
fa, zavihali rokave in prevzeli 
delo na osnovnih šolah Dobo-
va, Artiče, Bizeljsko, Pišece in 
Globoko. Vodenje selekcij mini 
rokometa je prevzel Damjan 
Radanovič s pomočjo trener-
skega kadra. Močno okrepitev 
v trenerskem kadru smo prido-
bili z Alanom Krajncem, do-
mačinom, ki se je po večletnem 
službovanju in trenerskem 
poslu izven domačega kraja 
vrnil v Dobovo, kjer je uspeš-
no že deloval pred leti in pri-
peljal mlajše selekcije med naj-
boljše ekipe v Sloveniji,« je za 
konec še dodal Kostevc, glavni 
organizator dela v klubu. 
 � Luka�Šebek

Utrinek�s�pokalne�tekme�proti�Krki�
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na muhi ...

Predstavite svojo dejavnost v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več zanimivih možnosti oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.

 

Nuška Drašček odlična na festivalu Ema 2017, Pihal-
ni orkester Krško in Nuša Derenda odhajata na Pokal 
Vitranc, 8. marec v znamenju ženskega rocka. Tokrat 
preberite:

Na Emi smo ponovno izbrali slovenskega predstavnika, ki 
nas bo zastopal na Evroviziji. V Kijev tokrat potuje Omar 
Naber z balado On My Way. Dobil je namreč najvišje šte-
vilo točk od strokovnih žirij v kombinaciji z glasovi občin-
stva. Gledalce sta sicer najbolj prepričala mladeniča, ki sli-
šita na ime BQL, 
a sta na koncu 
ob seštevku vseh 
glasov pristala 
na drugem mes-
tu. V finale so se 
po dveh prediz-
borih poleg ome-
njenih uvrstili še 
KiNG FOO, Nika 
Zorjan, Sell Out, Raiven, Tim Kores in Radečanka Nu-
ška Drašček (na fotografiji), ki je na koncu pristala na vi-
sokem četrtem mestu, medtem ko ji je žirija namenila dru-
go največje število točk med vsemi izvajalci. »Dragi vsi, iz 
vsega srca hvala za vso podporo in za vsak glas, ki ste mi 
ga namenili (tako v polfinalu kot finalu ) ... Prav poboža-
li so tile polfinalni rezultati. Res sem vesela! Upam, da se 
kmalu kaj vidimo na kakšni predstavi ali pa koncertu!« se 
je svojim oboževalcem zahvalila Nuška.

Kulturno društvo Pihalni orkester Krško, ki letošnje 
leto praznuje 60 let neprekinjenega delovanja, je posne-
lo video z Nušo Derendo (na fotografiji). Najprej so po-
sneli kratek intervju, nato pa še zapeli skladbo Ne kliči me 
v narodnozabavni verziji (Nuša to pesem izvaja s skupino 

Sekstakord, op. 
p.). »Celotno 
dogajanje smo 
postavili v avto 
na poti na Pokal 
Vitranc, saj obo-
ji letos tam letos 
igramo oziroma 
pojemo. Naš or-
kester odhaja na 

Vitranc že desetič, Nuša pa bo prvič zapela na večerni pri-
reditvi, ravno pred žrebom štartnih številk,« so nam za-
upali godbeniki in godbenice, ki dodajajo, da so se med 
snemanjem videa dobro zabavali in obenem upajo, da bo 
končni izdelek všeč tudi vam. Oglejte si ga in mu prisluh-
nite na portalu youtube. In da ne pozabimo, to s strani kr-
škega pihalnega orkestra ne bo edini video, saj lahko kma-
lu pričakujete še glasbeni dogodivščini z Nuško Drašček 
in Matjažem Jelenom.

Ljubiteljice in seveda ljubitelji ženskih glasbenih skupin 
bodo že tretje leto uživali v mojstricah glasbenih zvrsti od 
rocka do tršega metala. V priljubljeni ljubljanski bar priha-
jata skupini iz Srbije, in sicer Jenner ter Nemesis, manjka-
le pa ne bodo niti nosilke in pionirke slovenskega ženskega 
rokernola Hellcats. Ideja o festivalu se je namreč porodila, 
ker sta sestri Saša in Sonja Zagorc, ki prihajata iz Kosta-
njevice na Krki in sta gonilna sila omenjene skupine, žele-
li predstaviti ženske glasbene skupine, o katerih kvalite-
ti sta se prepričali na skupnih nastopih in tako sta se leta 
2014 odločili vse skupaj združiti na enem festivalu. »Ta se 
je sedaj razširil in pridobiva na ugledu. Namen festivala je 
tako podpreti ženske v rock glasbi, omogočiti njihov preboj 
na koncertna prizorišča ter spodbuditi zanimanje žensk za 
ustvarjanje in razširjanje avtorske glasbe. Glede na to, da 
je 8. marec mednarodni praznik žensk, dan praznovanja 
ekonomske, politične in socialne enakopravnosti ter do-
sežkov žensk, je to pravi dan tudi za pravice žensk v glas-
bi. Seveda ne bo šlo brez nageljnov, saj če so glasne, ne po-
meni, da niso tudi nežne,« še sporočajo vsem poslušalcem.

� Pripravlja:�Simon�Uršič
� glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Ob�nedavni�otvoritvi�vodovodnega�sistema�v�največjem�rom-
skem�naselju�občine�Krško�v�Kerinovem�Grmu�so�si�gostje�ob�
tej�priložnosti�ogledali�tudi�tamkajšnji�pripravljalni�vrtec,�ki�
služi�za�vzgojo�in�učenje�otrok�iz�naselja�oziroma�za�njiho-
vo�predpripravo�za�vključitev�v�redni�vrtec.�Najprej�so�otroci�
sramežljivo�in�z�varne�razdalje�opazovali�obiskovalce�v�svojih�
prostorih,�nakar�jih�je�znal�pritegniti�Kostakov�direktor�sek-
torja�komunale�Jože�Leskovar,�ki�je�tako�njih�kot�nas�prese-
netil�z��dobro�upodobitvijo�rož,�avtomobilov�in�drugega.�Ven-
dar�pa�je�pri�tem,�kajpak�iz�'varnostnih'�razlogov,�več�kot�dva�
metra�visoki�Leskovar�raje�risal�stoje,�kot�da�bi�sedel�na�po-
nujen�stol�za�njihovo�mizico.�(B.�M.)

Na�proslavi�ob�prazniku�KS�Senovo�sta�kot�člana�recitatorske�
skupine�DKD�Svoboda�Senovo�nastopila�tudi�Ajda�Španring�in�
Tilen�Abram.�Mlada,�nadarjena�Senovčana�se�tudi�sicer�ze-
lo�pogosto�udejstvujeta�na�raznih�prireditvah�in�skrbita�za�
družbeni�utrip.�Ajda�je�že�vseskozi�vzorna�šolarka,�zelo�iznaj-
dljiva�in�z�veliko�domiselnimi�predlogi,�kar�je�pokazala�tudi�
kot�udeleženka�šolskega�parlamenta,�saj�je�v�preteklih�letih�
dvakrat�zapovrstjo�zastopala�krške�in�kostanjeviško�šolo�na�
nacionalnem�otroškem�parlamentu.�Tilen�pa�je�že�nekaj�let�
zelo�dejaven�predvsem�na�kulturnem�področju,�med�drugim�
je�nastopil�v�predstavah�Ikarus�in�Gastarbeiter,�ob�koncu�šo-
lanja�na�ETrŠ�Brežice�pa�je�za�vse�izjemne�dosežke�na�kultur-
nem�področju�v�času�šolanja��izkazal�se�je�kot�voditelj,�rež-
iser,�pobudnik�številnih�prireditev,�pevec,�recitator,�mentor�
ostalim�dijakom�in�literarni�ustvarjalec��prejel�tudi�najvišje�
priznanje�šole��kristalno�piramido.�(R.�R.)

Mladi�psihologinji�Jasni�Pinoza,�mlajši�sestri�sevniške�mane-
kenke�in�fotomodela�Nataše�Pinoza,�je�blizu�umetnost,�zato�
se,�če�ji�dopušča�čas,�z�veseljem�udeleži�odprtja�katere�izmed�
razstav.�Na�družabnih�dogodkih�pa�je�mogoče�vedno�pogoste-
je�videti�tudi�Romana�Strlekarja,�višjega�pravnega�svetoval-
ca�na�Občini�Sevnica,�ki�v�svojem�prostem�času�z�veseljem�za-
igra�tudi�na�harmoniko.�(S.�R.)

Pustna�povorka�v�Kostanjevici�bi�težko�minila�brez�Levkota�
in�njegovega�osla.�Pogosto�ubereta�kar�nasprotno�smer�kot�
ostali�sodelujoči�v�povorki,�tako�da�sta�še�bolj�opazna,�tokrat�
pa�smo�ju�ujeli�ravno,�ko�sta�šla�mimo�občinske�stavbe.�Osel�
je�gledal�predse,�Levko�pa�se�je�obrnil�proč.�Slučajno�ali�ne,�
težko�presodimo�…�(P.�P.)

Prepoznate� to� Indijanko?�V�
objektiv�smo�jo�ujeli�pred�bre-
žiško�občinsko�stavbo�na�dan,�
ko� je�Fašjenk� tradicionalno�
prevzel�oblast.�Pod�zanimi-
vo�opravo�se�skriva�Branka�
Stergar,�predsednica�Občin-
ske� turistične� zveze� Breži-
ce,�ki�je�tudi�zelo�dejavna�pri�
vsakoletnem� dogajanju� v�
sklopu� dobovskega� Fašjen-
ka.�Zagotovo�jo�boste�srečali�
tudi�v�soboto,�ko�se�bo�iz�Loč�
proti�središču�Dobove�vila�19.�
povorka�dobovskega�karne-
vala.�V�kaj�se�bo�takrat�naše-
mila,� lahko� zaenkrat� samo�
ugibamo,�zagotovo�pa�se�bo�
spomnila�nečesa�domiselne-
ga,�saj�ji�idej�nikoli�ne�zmanj-
ka.�(R.�R.)�

Senovčan�Uroš�Brezovšek�se�pogosto�znajde�v�različnih�vlo-
gah��je�aktualni�podpredsednik�Zveze�prijateljev�mladine�Slo-
venije,�predsednik�Zveze�kulturnih�društev�Krško,�amaterski�
igralec�v�brestaniški�gledališki�skupini,�prepeva�v�MePZ�Vi-
va�iz�Brežic,�kot�zaposlen�pri�ZPM�Krško�pa�sodeluje�tudi�pri�
različnih�projektih�za�otroke�in�mlade.�Na�pustovanju�v�več-
namenskem�domu�v�Dolenji�vasi�je�pokazal,�da�mu�niso�tuji�
niti�plesni�koraki.�(S.�R.)��

Zdolan� Dejan�
Žnideršič� je� za�
dirigentsko� pa-
lico� Pihalnega�
orkestra� Krško�
poprijel�pred�15�
leti.� Sicer� je� po�
zaključku� Sre-
dnje� glasbene�
in� baletne� šo-
le�v�Ljubljani�na�
kratko� kot� po-
zavnist� igral� v�
Orkestru�sloven-
ske� policije,� na-
kar�se�je�po�slu-
ženju�vojaškega�

roka�zaposlil�v�Orkestru�slovenske�vojske,�kjer�službuje�še�da-
nes.�Žida,�kot�ga�mnogi�kličejo,�tako�pa�se�imenuje�tudi�njegova�
firma�za�izobraževanje�in�usposabljanje�na�kulturnem�podro-
čju,�ki�jo�vodi�kot�samostojni�podjetnik,�bo�konec�tega�mese-
ca�z�dopolnjeno�devetico�prestopil�v�četrto�življenjsko�desetle-
tje,�slab�mesec�kasneje,�22.�aprila,�pa�bo�s�svojo�veliko�družino�
godbenikov�s�slavnostnim�koncertom�obeležil�60letni�jubi-
lej�orkestra.�Za�mirno�dušo�in�vsak�slučaj,�da�bo�le�šlo�vse�kot�
po�maslu,�pa�da�bi�jim�ob�jubileju�donatorji�namenili�kakšen�
cvenk�več,�je�še�eno�zmolil.�(B.�M.,�foto:�Sv.�M.)
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Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših 
dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z objavo 
v najbolj branem časopisu. Če ste se poročili pred kratkim 
ali vsaj v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo poročno fo-
tografijo, in sicer po pošti na naslov: Posavski obzornik, 
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poro-
ka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@posavje.info. Dodaj-
te ime in priimek obeh zakoncev, naslov bivališča ter nave-
dite, kdaj in kje je bila fotografija posneta (po možnosti tudi 
ime in priimek fotografa).

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Anela Redžić Majetić, 
Krško – deklico,

• Anja Povhe Ganc, Trška 
Gora – deklico,

• Lidija Vilčnik, Vrh pri 
Boštanju – deklico,

• Nataša Pandurović, Krško 
– dečka,

• Jasmina Oštir, Križan Vrh 
– dečka,

• Tanja Brajdič, Kerinov 
Grm – dečka (dvojčka),

• Larisa Petelinc, Piršenbreg 
– dečka,

• Ajda Železnik, Sevnica – 
dečka,

rojstva

poroke

moja poroka

• Helena Metelko z Ravnega 
in Zoran Pertinak iz 
Velikega Dola,

• Gregor Vogrinc iz Brežic in 
Barbara Tanodi iz Sobenje 
vasi.

ČESTITAMO!

Aleksandra�Zakrajšek�iz�Črešnjic�nad�Pijavškim�in�Bo-
štjan�Veličevič�iz�Leskovca�pri�Krškem,�9.�julij�2016,�Ranč�
Burger�Veniše�(Foto:�Mitja�Mladkovič)

PREDSTAVITEV MEDITATIVNEGA 
SLIKANJA 

• četrtek, 2. marec, ob 18. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Katarina Vidmar je slikarka, ki se na prav poseben na-
čin ukvarja z urejanjem in oblikovanjem prostorov. Zelo 
rada pa se preizkuša na različnih novih ustvarjalnih pod-
ročjih, kot je tudi meditativno slikanje. 

ŽENSKE ZGODBE

• petek, 3. marec, ob 18. uri -  
Gostilna Žolnir Kostanjevica na Krki

V sodelovanju z društvom podeželskih žena Pod Gorjanci 
vabimo na pogovor z upokojenimi učiteljicami iz Kostan-
jevice: Marijo Smrekar, Bredo Strel in Marijo Jordan 
ter pokušino krofov, flancatov in peciva, ki se peče oko-
li pusta, kar bodo pripravile članice društva.

MILENKO STRAŠEK: LISTJE – literarni večer

• petek, 3. marec, ob 18. uri – Knjižnica Senovo

Predstavitev pesniške zbirke in pogovor z avtorjem in 
ilustratorko Vesno Zakonjšek, ki razstavlja svoje risbe 
v knjižnici Senovo. 

POZNAMO AVGUSTA FABJANČIČA?

• torek, 7. marec, ob 18. uri – Knjižnica Senovo

Spoznajmo Avgusta Fabjančiča, ki je močno zaznamoval 
kulturno in družbeno življenje na Senovem med obema 
in po drugi svetovni vojni, v sodelovanju z Gledališko 
skupino DKD Svoboda Senovo.

PO NAMIBIJI IN BOCVANI -  
potopisno predavanje

• četrtek, 9. marec, ob 18. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Potopisno predavanje po prelepih afriških deželah Na-
mibiji in Bocvani. Slikovitost obeh dežel nam bo pred-
stavil domačin Jože Stibrič.

BELI ČEVELJČKI – literarni večer 

• sreda, 15. marec, ob 18. uri -  
Knjižnica Kostanjevica na Krki

Ivanka Mestnik in Sonja Babič, ki je zgodbo navdahni-
la in v njej nastopa kot glavna junakinja, bosta na po-
govoru s pedagoginjo Matejo Petric predstavili pisatel-
jičin nov roman. 

PREDSTAVITEV KNJIGE MOJCE KUMERDEJ 
»KRONOSOVA ŽETEV«

• četrtek, 16. marec, ob 18. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Ob letošnjem začetku bralnega projekta Posavci bere-
mo skupaj in v okviru praznovanja 500-letnice protes-
tantizma vas vabimo na predstavitev knjige Kronosova 
žetev pisateljice in letošnje nagrajenke Prešernovega 
sklada Mojce Kumerdej. S pisateljico se bo o romanu, 
ki se dogaja konec 16. stoletja, pogovarjal knjižničar 
Vilko Planinc.

PRIDNE ROKE RAJHENBURGA – razstava

• do 10. marca – Osrednja knjižnica v Krškem

Ljubitelji ročnih del boste očarani nad izdelki Sekcije za 
ročna dela pri DU Brestanica. Vsi, ki bi se želeli pred-
staviti z razstavo v prostorih knjižnice, vabljeni, da nas 
pokličete na tel. 07 4904 000 (Urška Šoštar). 

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V MARCU

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU - Med 12 občani Radeč, ki bodo le-
tos napolnili devet desetletij življenja, je tudi Milka Trebše, ki je 
visok jubilej slavila 12. februarja. Ob tej priložnosti so jo v Tru-
barjevem domu upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu obiska-
li župan občine Radeče Tomaž Režun, svetovalka za družbene 
dejavnosti na Občini Radeče Melita Simončič, predsednik Kra-
jevnega odbora Rdečega križa Miha Kunej, sekretar Območne-
ga združenja Rdečega križa Laško-Radeče Vlado Marot in pred-
sednik Društva upokojencev Jože Petauer.

Ljudmila (Milka) Trebše se je 
kot zadnji, 14. otrok rodila ma-
teri Mariji in očetu Mihaelu Pe-
ternelu, svojo mladost je pre-
živela na Dobravi v Radečah. 
Doma so imeli »pušelšank«, zato 
v sebi nosi prijetne spomine na 
doživetja, ko se je pelo, plesalo 
in igralo – sama je največkrat 
poprijela za kitaro. Pri njenih 18 
letih sta se z možem Francijem, 
ki je bil od nje starejši štiri leta, 
razveselila prvorojenke Milene, 
štiri leta pozneje pa se je mladi 
družini pridružil še sin Rado. Od 
nekdaj ju je ljubkovalno klicala 
Lenkica in Radko. Milka je opra-
vljala delo gospodinje, skrbela 

je za obdelavo zemlje, pozneje pa je šivala – sprva od doma, nato 
v tekstilnem podjetju Kora, mož pa je bil zaposlen na Slovenskih 
železnicah. Decembra lani je minilo šest let, odkar je njen življenj-
ski sopotnik v 87. letu starosti sklenil življenjsko pot. Kot vdova 
je bila pet let še v domačem okolju, sedaj pa teče skoraj leto in 
pol, kar je nastanjena v Trubarjevem domu upokojencev. Čas si 
krajša z risanjem, rada tudi spremlja kakšne zabavne in družab-
ne vsebine preko televizije. Ima tri vnukinje, šest pravnukinj in 
enega pravnuka. Za seboj ima dve težki operaciji glave, zdravje 
pa ji glede na leta še kar dobro služi. Kratkemu srečanju s pred-
stavniki lokalne skupnosti sta se pridružila tudi hčerka Milena 
z možem in sin Rado z ženo. Po izrečenih čestitkah so se zbrani 
še nekoliko zadržali ob zakuski, nasmejana Milka pa je ob skup-
ni zdravici glasno "zaukala" (zavriskala) ter poklepetala z zbra-
nimi o svoji častitljivo dolgi življenjski poti. � D.�Jazbec

Dobrovoljna 90-letnica Milka

Slavljenka�Milka�Trebše

VELIKI KAMEN - Članice Aktiva kmečkih žena Koprivnica smo 
znova izkoristile mrzel večer za razširjanje našega znanja o peki 
tort. 23. februarja smo se zbrale v kuhinji gasilskega doma Veliki 
Kamen in pod vodstvom članice Marjance, ki je prava mojstri-
ca za peko in oblikovanje različnih tort, pekle, ustvarjale, pisa-
le recepte ... Seveda smo najbolj uživale v zadnjem delu, ko smo 
naše izdelke tudi poskusile. Zahvaljujemo se Marjanci, ki je vo-
dila naš večer.� Marica�Božičnik

Koprivničanke pekle torte

POPRAVEK
V prejšnji številki časopisa smo 
zaradi napačne informacije iz 
porodnišnice Brežice objavili, 
da je rodila Antonija Zovko iz 
Krškega, vendar je pravilen po-
datek, da je doma iz Podsrede. 
Za napako se v imenu porodni-
šnice opravičujemo.

• Zvezdana Drugovič, 
Oklukova Gora – deklico.

BREZOVSKA GORA - Tudi letošnjo pustno soboto smo po Bre-
zovski Gori že ponovno, tretjič zapored družno odganjali zimo. 
Ideja za obuditev tega običaja se je porodila pred tremi leti, z že-
ljo, da se krajani zelo pomlajene Brezovske Gore spoznamo in po-
vežemo. Pri tem poskušamo tudi ob podpori članov študijskega 
krožka Zavoda Svibna oživiti šego tresenja sadnih dreves, ki je bila 
pred 50 leti v okolici še znana. Zlasti otroci so morali na pustni 
torek tresti sadno drevje z namenom, da bo v tistem letu dobro 
obrodilo. Rezultati preteklega leta so bili nadvse zadovoljivi, saj 
je vas ušla pozebi, točam in ostalim ujmam, sadja je bilo dovolj. 
Ker krajino vasi sadno drevje in vinogradi še posebej označujejo, 
smo letos tudi motive za pustne kostume iskali v sadju, grozdju 
in vsem, kar je z njima povezano. Kot se za pust spodobi, je bilo 
prek 40 udeležencev povorke deležnih mastnih in sladkih dob-
rot, za kar so sredstva zbrali letošnji trikraljevski koledniki, dru-
ženje krajanov pa je finančno podprla tudi Krajevna skupnost Se-
nuše.  B. Z.

Pustno druženje v Brezovski Gori
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ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojnega. 
Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način sez-
nanite o smrti vaših bližnjih. SPOMNIMO�SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le 
ob smrti - sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi živ-
ljenje, naj bodo z nami tudi kasneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob oble-
tnici smrti, saj smo za objavo spomina v Posavskem obzorniku tudi znižali ceno.

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City),
• od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro
• v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine),
• od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. in 12. uro
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info

Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za objavo 
v naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10. ure. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

zahvale, spomin

SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja 
ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško politiko in pro storskimi mo-
žnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posameznikovo 
pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremljeni s polnim imenom in naslo-
vom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru institucij, organi zacij, društev ...). Objavljeni prispevki 
ne odražajo stališč in mnenj uredništva.

prejeli smo

JOŽEFE CIZEL

ZAHVALA

Žalujoči: sin Marjan in hčerka Metka z družinama, sestre 
Fanika, Anka in Rezka z družinami ter ostalo sorodstvo 

Ob boleči izgubi naše drage mame, 
stare mame, prababice, tašče, sestre, 
sestrične, tete, botre in dobre sosede

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče, denarno 
pomoč ter svete maše. Posebno zahvalo smo dolžni družinam Sušin, 
Hriberšek, obema družinama Ogorevc iz Piršenbrega, Mateji in Janiju 
ter Mateji Drobne. Iskrena hvala govorniku Stanetu Preskarju za 
ganljive besede slovesa, Pevcem zvoka za zapete žalostinke, Simonu 
za zaigrano Tišino, Društvu invalidov Brežice-Pišece, nosilcem 
praporja, zastave in križa, gospodu župniku Janezu za lepo opravljen 
obred, pogrebni službi Žičkar ter gostišču Kocjan.
Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej, ki vas v zahvali nismo 
imenovali, pa ste nam v teh težkih trenutki stali ob strani in nam 
kakor koli pomagali ter našo mamo pospremili k večnemu počitku. 

po domače Cizlove Pepce iz Blatnega 11a, 

Kogar�imaš�rad,
nikoli�ne�umre,

samo�daleč,�daleč�je�…

BRIGITA PODGORŠEK

SPOMIN

Vsi njeni, ki jo pogrešamo

Na današnji dan mineva 10 žalostnih let, 
odkar nas je zapustila naša draga

Zahvaljujemo se vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu in z lepo 
mislijo postojite ob njenem grobu.

iz Dednje vasi 57.

Spomin�je�svetloba,
ki�dušo�obliva,

spomin�je�ljubezen,
ki�v�srcu�prebiva.

MIRAN KOS  

SPOMIN

5. marca bo minilo eno leto, odkar je za vedno odšel od nas naš dragi 

Hvala vsem, ki postojite pri njegovem grobu, ga ohranjate v lepem 
spominu in mu prižigate svečke. Neizmerno te pogrešamo! 
Žena Nena ter hčerki Daniela in Martina z družinama

z Bizeljskega.

Ko�tvoje�želimo�si�bližine, 
vsak�dan�gremo�tja��v�ta�mirni�kraj�tišine, 

tam�srce�se�tiho�zjoče, 
saj�verjeti�noče,�da�te�več�med�nami�ni. 

Čeprav�tvoj�glas�se�več�ne�sliši, 
beseda�tvoja�v�nas�živi, 
povsod�te�čutimo�mi�vsi, 
saj�vedno�med�nami�si.

Slovenci smo znani po tem, da radi stopimo skupaj in pomagamo, 
le določeno mero vzpodbude rabimo. Veliko je takih, ki se prosto-
voljno udejstvujejo pri različnih društvih, od prostovoljnih gasil-
skih društev, kulturnih društev, čebelarskih društev do društev za 
pomoč ljudem v stiski. Je pa po Sloveniji tudi kar nekaj društev za 
zaščito, pomoč in dobrobit živali.
Pa ste se morda kdaj vprašali, kaj delamo v društvu za zaščito ži-
vali? Velikokrat dobimo celo kakšen očitek, da zakaj pomagamo 
živalim, ko pa je toliko pomoči potrebnih ljudi, da bi morali najprej 
pomagati njim. Resnici na ljubo, s tem, ko pomagamo lastniški ži-
vali, v prvi meri pomagamo tudi lastniku živali, ki zaradi različnih 
razlogov, največkrat pa je žal to socialna stiska, ni zmožen kupiti 
hrane za žival ali pa nima sredstev za sterilizacijo, kastracijo ali 
kakšno drugo veterinarsko storitev.
Čeprav opravljamo številna dela, je najpomembnejše zagotovo 
ozaveščanje ljudi o pravilni skrbi za hišne in domače živali ter opo-
zarjanje na neprimerne življenjske pogoje. Žal je miselnost ljudi, 
predvsem na podeželju ter po vaseh, še vedno kar pogosto v pre-
teklosti in se pogovor velikokrat prične z besedami »včasih je bilo 
to tako«. Ja, včasih je bilo res tako, da so bili vsi psi privezani na 
prekratkih 'ketnah' nekje za hišo, seveda brez kakršnih koli spre-
hodov, da so bile mačke samo za lovljenje miši, da se je mladiče 
utapljajo in žive zakopalo (mimogrede, danes je to kaznivo deja-
nje in že kar nekaj storilcev je tudi v naših krajih doletela denar-
na kazen ter neprijetno pravdanje na sodišču), povsem normalno 
je bilo tudi, da so živali hranili z ostanki, in še bi lahko naštevali. 
Vendar danes je danes, zremo v prihodnost, zakaj potem živali še 
vedno obravnavamo kot v srednjem veku?! V kar nekaj bolj razvi-
tih državah po svetu je denimo po zakonu prepovedano pse držati 
na verigah in so kršitelji deležni visokih denarnih kazni. V Sloveni-
ji bo preteklo še kar nekaj Save pod savskim mostom, da bi kaj ta-
kega uspeli realizirati. A z majhnimi koraki, z izobraževanjem in 
spreminjanjem miselnosti, ki bi zrla v prihodnost in opustila grde 
stare tradicije, lahko dosežemo ogromno in naredimo naš planet 
še boljši in veliko prijaznejši tudi do živali, ki imajo enako pravi-
co do bivanja in spoštljivega življenja kot vsemogočno razviti in 
umni homo sapiens. 
Poleg pomoči lastniškim živalim in ozaveščanja pomagamo tudi 
brezdomim, zavrženim, mučenim in izgubljenim živalim. Sodelu-
jemo z Zavetiščem Brežice, kjer prostovoljno pomagamo - spreha-
jamo pse, čistimo bokse, pomagamo pri oglaševanju psov in muc, 
da lažje in hitreje dobijo nov dom, občasno kakšnemu, predvsem 
težje posvojljivemu psu ali mladičku ponudimo začasni dom in so-
cializacijo, dokler se ne najde pravi posvojitelj. Na več lokacijah po 
Posavju hranimo prostoživeče mačke, torej tiste mačke, ki nima-
jo lastnikov, a so kljub temu potomke lastniških nesteriliziranih 
in nekastrarinih živali, ki so jih ljudje zavrgli in se jim odpovedali. 
Dobro sodelujemo s pristojno veterinarsko inšpekcijo, ki se vedno 
odzove na naše primere zanemarjanja ali mučenja živali. Poma-
gamo pri odlovu divjih lastniških in prostoživečih mačk z name-
nom sterilizacije in kastracije, kajti le tako preprečimo nova ne-
zaželena legla mladičev, ki prevečkrat končajo v obcestnih jarkih, 
ob gozdnih poteh, pod kolesi avtomobila. Če bi bili ljudje bolj od-
govorni, društev za zaščito živali sploh ne bi potrebovali, niti za-
vetišč za živali ne. 
Naj opozorimo na razliko med društvom in zavetiščem. Društvo 
tvorimo prostovoljci, ki v svojem prostem času pomagamo živalim, 
za to nismo plačani in delujemo izključno na prostovoljni bazi, fi-
nanciramo pa se s članarinami ter donacijami posameznikov. Na 
drugi strani so zavetišča navadna podjetja, ki začasno namešča-
jo brezdomne ter najdene pse in mačke. Za svoje delo so zavetiš-
ča financirana s strani občine - to pomeni, da mora občina za vsa-
kega psa ali mačko, ki jo sprejmejo v zavetišče, plačati zavetišču 
30-dnevno oskrbo (zneski niso tako majhni, tudi 300 ali več evrov 
za enega psa ter 100 ali več evrov za eno samo mačko), nekatere 
občine pa plačujejo tudi po pavšalu ali po napotnici. Če malo pre-
računamo, ugotovimo, da bi občina ta denar, ki gre za zavetiško 
službo iz naših žepov, se pravi davkoplačevalskih denarnic, lahko 
namenila denimo za gradnjo kanalizacij, krpanj lukenj na cestah 
- a kaj, ko neodgovornih lastnikov živali ne bo nikoli zmanjkalo, 
nikoli ne bomo brez zapuščenih in brezdomih psov in mačk, posle-
dično to pomeni, da bodo zavetišča vedno imela delo, pa čeprav si 
zelo želimo in prizadevamo, da bi bilo drugače. 
V Društvu za zaščito živali Posavje smo jeseni 2016 praznovali 10. 
obletnico delovanja. V tem času smo do novih domov pomagali ve-
likemu številu živali, tako lastniškim kot tudi brezdomnim. Reši-
li smo problematiko prostoživečih mačk na območju Term Čatež, 
pomagali pri ulovu muc, da so bile sterilizirane, kastrirane in ve-
terinarsko oskrbljene, prav tako smo postavili tudi mačje hiške, 
kjer se muce redno hrani. Dočakali smo kar dve zavetišči v Posav-
ju, s katerima dobro sodelujemo in si tudi medsebojno pomagamo. 
Odlično sodelujemo s pristojno območno veterinarsko inšpekcijo. 
Ozaveščenost ljudi se dviguje, kot društvo pa smo se pojavili v šte-

Mislim na glas in pomagam živalim!

vilnih medijih ter pripravili kar nekaj člankov na temo živali. Do-
čakali smo napornih, a lepih in vsekakor vrednih 10 let in spisali 
številne srečne zgodbe.
Vendar je kazalo, da bo deseto leto hkrati tudi naše zadnje leto 
delovanja. Prišli smo do točke, kjer sva dve aktivni članici društva 
bistveno premalo ter ne zmoreva vsega dela in obveznosti, ki so 
padli na najina pleča. Tudi naša finančna sredstva so izjemno ome-
jena, donatorjev je malo, zato se večkrat znajdemo v situaciji, kjer 
moramo izbirati, kar je pomembneje - ali, ali. Načrt je bil, da z no-
vim letom zapremo tako društvo kot naš bančni račun in se pri-
ključimo kateremu od drugih društev za zaščito živali. Pa nam je 
neka višja sila vse skupaj preprečila, pa še novo leto in priložnost 
za nov in drugačen začetek. In res, zaprli smo samo naš bančni ra-
čun, resnici na ljubo, skrajni čas je že bil, saj smo mesečno plačevali 
enormno neverjetno previsoke stroške vodenja računa, ker niti to 
ni bilo dovolj, smo se ob zaprtju računa pod nosom obrisali še za 
dodatnih 50 evrov - stroški v naši državi so res neverjetni. Presed-
lali smo na drugo banko, kjer so stroški kar za dve tretjini manj-
ši kot poprej, res včasih kar težko dojameš, kakšne so razlike v ce-
nah od podjetja do podjetja, od banke do banke in kako hitro se 
lahko še za tisto nekaj malega, kar imamo, obrišemo pod nosom.
In zdaj, kako naprej? Še vedno bomo vztrajali in nadaljevali z na-
šim poslanstvom, ozaveščali ljudi, pomagali živalim. Želimo si le, 
da bi nam med naše vrste končno uspelo privabiti kakšen podmla-
dek, da bi dobili vsaj še nekaj motiviranih, vztrajnih in trmastih 
prostovoljcev, ki bi skupaj z nami pomagali spisati še vsaj enkrat 
toliko srečnih zgodb. Torej vabljeni, da se nam pridružite, veseli 
bomo novih obrazov in svežih idej. Veseli bomo vsakršne pomoči. 
Saj veste, lepo je prejemati, a občutek, ko pomagaš, te izpopolni!
Za konec pa končajmo z mislijo Mahatme Gandhija, ki bi nam mo-
ral dati še kako misliti: »O veličini naroda in o njegovi moralni 
razvitosti lahko sodimo po tem, kakšen je njegov odnos do živali.« 
� Sandra�Zobarič,�Društvo�za�zaščito�živali�Posavje

IVANKA VENE

SPOMIN

Vsi njeni

4. marca mineva žalostnih pet let, 
odkar si odšla od nas, draga mama

Vsem, ki se naše mame spominjate, postojite ob njenem grobu in ji 
prižigate sveče, iskrena hvala.

iz Kalce – Nakla.

Prazen�dom�in�dvorišče,
naše�oko�zaman�te�išče,
ni�več�tvojega�smehljaja,

utihnil�je�tvoj�glas,
bolečina�in�samota�sta�pri�nas.

Zato�pot�nas�vodi�tja,
kjer�sredi�tišine�spiš,

a�v�naših�srcih�še�živiš.

JAN PILTAVER

SPOMIN

4. marca mineva pet žalostnih let,
odkar te ni več med nami

iz Brestanice.

Vsi njegovi

Čudno,�kako�prazen�je�svet,
ko�umre�en�sam�človek.

(Dante�Alighieri)

Smrt�ni�nič�posebnega��samo�stopil�sem�v�sosednjo�sobo.
Jaz�sem�jaz�in�vi�ste�vi�–�kar�smo�si�bili,�smo�si�še�vedno.

Kličite�me�z�mojim�imenom,�»Jan,�Janči,�Jonny,�Legenda,�Prijatu«,
pogovarjajte�se�z�mano�tako�sproščeno,�kot�ste�se�vedno.

(Hanry�Scott�Holland)

Vsem vam, ki ga ohranjate v spominu
in obiskujete njegov prerani grob, iskrena hvala!

FERDINAND ŠPILER

SPOMIN

Vsi njegovi

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu.

iz Krškega.

Minilo je eno leto,
odkar nas je zapustil dragi
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ANE TRAVNIKAR

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Ob izgubi naše mame, stare mame, prababice, 
tašče, sestre in tete 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob strani, izrekli 
sožalje, darovali sveče in za svete maše. Hvala gospodu župniku za 
lepo opravljen obred, Pevcem zvoka za lepo zapete pesmi, pogrebni 
službi Žičkar, gospodu Martinu Dušiču za govor, vsem praporščakom 
in gostilni Kocjan. Zahvaljujemo se gospe Anici Glimm za obiske in 
vsem, ki ste nam kakor koli pomagali in jo pospremili na njeni zadnji 
poti.

iz Podgorja pri Pišecah 20

JOŽEF DRSTVENŠEK

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Zapustil nas je naš dragi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem 
in znancem, ki ste bili v trenutkih velike bolečine z nami, nam stali 
ob strani, stisnili roko in sočustvovali z nami. Hvala za pisna sožalja, 
podarjeno cvetje, sveče in svete maše.
Zahvalo dolgujemo tudi vsem zdravstvenim ustanovam in njihovemu 
osebju, kjer se je zdravil. Zahvaljujemo se pogrebni službi Komunale 
Sevnica, cvetličarni Zelena Pika za cvetje, gospodu župniku za lepo 
opravljen obred, gospodu Sinju Jezerniku za prebrane besede, 
trobentaču Dejanu Brečku, pevcem za odpete žalostinke in vsem, ki 
ste ga spoštovali, imeli radi in ga pospremili na njegovi poti žalosti.
In ne nazadnje, hvala tudi tebi, dragi Jože, za lepe spomine. Hvala, da 
si bil del našega življenja …

iz Sevnice, Žurkov Dol 19.

Kogar�imaš�rad,�nikoli�ne�umre,
le�nekje�daleč,�daleč�je�...

STANETA CIZLA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, 
tasta, dedka, brata, strica in svaka 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih izrazili 
sožalje, nam stali ob strani, nudili pomoč ob nepričakovani izgubi, 
darovali cvetje in sveče. Posebna hvala gospodu župniku Francu 
Rataju za lep pogrebni obred s sveto mašo, govornici Sonji Bevc, 
Pevcem zvoka za zapete žalostinke in trobentaču za zaigrano Tišino 
ter pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba. Hvala, ker ste 
se v tako velikem številu od našega dragega Staneta poslovili na 
njegovi zadnji poti. Mnogo vas je bilo, ki ste ga imeli radi in spoštovali: 
sorodniki, sosedje, prijatelji, nekdanji sodelavci in sošolci, krajani in 
ne nazadnje športniki, saj je bil naš Stane velik športni navdušenec. 

Še enkrat hvala vsem za iskrene stiske rok in tolažilne besede. 
Ohranjajte ga v lepem spominu.

iz Glogovega Broda 5a

Zapel�je�zvon�tebi�v�slovo�… 
Poln�bolečin�ostaja�spomin, 

ostajajo�praznina,�molk�in�tišina�…

MARIJA VENE – MICI 

ZAHVALA

Vsi njeni

V 87. letu starosti nas je zapustila naša draga

Vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani in jo pospremili na 
njeni zadnji poti, se iskreno zahvaljujemo.

iz Podbočja 27.

Noč,�ki�ne�pozna�jutra, 
ni�tvoja�poslednja�noč. 

Naselila�se�je�z�zvezdami�posuta 
v�očeh�tvojih�dragih, 

vsem,�ki�si�jih�ljubila�nekoč. 
(T.�Pavček)

IVANA BANA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, 
dedka in brata

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem, ki ste 
nam v teh težkih trenutkih priskočili na pomoč, nam izrekli sožalje, 
darovali sveče in denarno pomoč. Posebno zahvalo smo dolžni 
sodelavcem tovarne Vipap energetika, sodelavcem žalujočih iz 
tovarne Vipap papir in Imperiala, pevcem za ganljivo zapete 
žalostinke, trobentaču za zaigrani melodiji, gospodu župniku Mitji 
Markoviču za lepo opravljeno pogrebno slovesnost in pogrebni 
službi Kostak. Posebna zahvala Anici Savnik, Majdi in Ines Ivanšek.

Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej, ki ga v zahvali nismo 
imenovali, pa ste našega Ivana spoštovali in imeli radi ter ste ga v 
tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.
Vsa toplina njegovega srca bo vedno ostala z nami.

iz Starega Grada

Bremena�v�življenju�te�niso�zlomila,
a�bolezen�iz�tebe�vso�moč�je�izpila,
za�tabo�ostala�je�velika�praznina,
ki�z�našim�spoštovanjem�in�mislijo

do�tebe�se�bo�polnila.

Žalujoči: žena Marinka, sin Bojan, vnuk Tim
in brat Jože z družino

VLADKA BLAŽINČIČ

ZAHVALA

Mnogo prezgodaj nas je zapustila naša 
ljuba mami, hčerka, sestra, teta, sestrična, 

nečakinja, soseda in dobra prijateljica

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, 
prijateljem in znancem, sodelavcem kolektiva Beti Dobova, 
direktorici in sodelavcem Okrajnega sodišča v Brežicah, 
sodelavcem kolektiva Form tehnik, sodelavcem kolektiva TPV 
avto Brežice, sodelavcem Ključavničarstva Dorč, sodelavcem 
kolektiva Gostilne Šekoranja, sošolcem in učiteljem OŠ Dobova in 
OŠ Bizeljsko, sošolcem in profesorjem Srednje šole za gostinstvo 
in turizem Grm Novo mesto ter sošolcem in profesorjem Srednje 
poklicne in strokovne šole Krško-Sevnica, članom TD Dobova in 
članom Lučke žlahte za izrečena ustna in pisna sožalja, podarjeno 
cvetje in sveče, denarno pomoč, svete maše ter za topel stisk roke. 
Posebej se zahvaljujemo patronažni sestri Božici Hrastovšek, 
dr. Maji Ebert in osebju Onkološkega inštituta Ljubljana ter dr. 
Suzani Milenković in osebju ZD Brežice za vso nudeno zdravstveno 
oskrbo. Iskrena hvala Biserki Čančer za sestavo ganljive besede 
slovesa in govorniku Igorju Pinteriču, Pevcem zvoka za zapete 
pesmi, Gasilskemu pihalnemu orkestru Loče pri Dobovi za zaigrane 
melodije slovesa, nosilcema križa in zastave, gospodu župniku 
Mateju Užmahu za lepo opravljen obred in pogrebni službi Žičkar. 
Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej, ki ga v zahvali nismo 
imenovali, pa ste nam v teh žalostnih trenutkih stali ob strani ter 
ste našo Vladko imeli radi in jo skupaj z nami v tako velikem številu 
pospremili na njeni mnogo prerani zadnji poti.
Vsa toplina njenega srca bo za vedno ostala z nami!

roj. Debogović, iz Loč. 

Srce�je�omagalo,�tvoj�dih�je�zastal,�
a�nate�spomin�bo�večno�ostal.

Žalujoči: otroci Miha, Marko in Tina, starša Irena in Josip, 
sestra Jožica in brat Jože z družino ter sorodniki

MILKA ČRTALIČ

ZAHVALA

Od nas se je poslovila naša draga

Žalujoči: vsi njeni

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izrečeno sožalje, sveče, denarno pomoč in svete maše.
Posebej bi se radi zahvalili Penzionu sreča v Orešju za dolgoletno 
nego, KZ Sevnica - predvsem delavcem Grajskih mesnin, Zdenki 
Slapšak, gostilni Janc, govornici Brigiti Udovč, pevcem, izvajalcu 
Tišine, pogrebni službi Blatnik ter gospodu župniku za lepo 
opravljen obred.
Hvala vsem, ki ste našo drago mamo v tako velikem številu 
pospremili k večnemu počitku.
Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej, tudi tistim, ki jih nismo 
posebej imenovali.

rojena Udovč, s Studenca 58.

VLADIMIRJA HERAKOVIČA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi 

Ob boleči izgubi moža, očeta,
dedka, brata in strica

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
Društvu vinogradnikov Kostanjevica na Krki, Planinskemu društvu 
Polom, g. Matjažu Jakšetu za izrečene besede slovesa in vsem 
ostalim, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti ter se ga z nami 
spominjate.

Še enkrat vsem iskrena hvala.

Življenje�je�kot�knjiga.
Za�listom�list,�za�dnevom�dan,�nihče�ne�ve,
kdaj�bo�ta�roman��napisal�zadnjo�stran.

iz Leskovca pri Krškem

Bralec s fotografijo opozarja na kup smeti, ki jih je nekdo stre-
sel v jarek na poti proti Sremiču, kar je že jeseni prijavil re-
darstvu oz. prekrškovnemu organu, a se do danes ni zgodilo 
še nič. »S planinci smo tukaj že dvakrat čistili, zato me taka 
svinjarija še posebej jezi,« je zapisal.

Pošljite nam fotografijo in kratek opis problema na 
objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik, 

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.

skozi vaš objektiv

IVANA DIMCA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega očeta,
tasta, brata, starega ata, pradedka in strica

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, 
prijateljem in znancem, ki ste nam izrekli sožalje, darovali cvetje, 
sveče, svete maše in očeta pospremili na njegovi zadnji poti. 

Hvala gospodu župniku za opravljen obred, hvala Pogrebnim 
storitvam Blatnik, pevcem za odpete pesmi, Društvu izgnancev 
Raka, hvala PGD Smednik, PGD Ježica in PGD Raka za udeležbo v 
svečanih uniformah, hvala Borutu za zvoke trobente, hvala Heleni 
in Martini za govor in posebej hvala Anici Božič za vso pomoč in 
podporo očetu v zadnjih letih življenja.

z Gmajne pri Raki

Si�kot�sonce�življenja�sijal,
za�vse�svoje�ljubezen�razdal.

Tvojega�glasu�ni�več,
a�beseda�tvoja�v�nas�živi,

povsod�te�slišimo,�med�nami�si.

Vsi njegovi

JUSTINE RAK

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Ob izgubi naše drage mame, stare mame, 
prababice, tašče, sestre, tete, botre in sosede

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in 
sosedom za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje in svete maše.
Zahvalo izrekamo tudi gospodu župniku Tonetu za obiske na domu 
in za lepo opravljen obred, pogrebnim storitvam Blatnik, pevcem 
za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine, društvu izgnancev, društvu 
upokojencev ter gostilni Janc za pogostitev.
Posebna zahvala tudi Silvi Rak za ganljive besede slovesa ter vsem, 
ki ste jo pospremili na zadnji poti in jo boste ohranili v lepem 
spominu. Vsem iskrena hvala.

Prišla�bo�pomlad,�
na�delo�vabila,�

ne�bo�vas�zbudila,
samo�z�nami�bo�jokala
in�šepetala�bo�vaše�ime.

roj. Hribšek, iz Rogačic
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NEPREMIČNINE
Legalizacija, projektiranje, 
tipski načrti vseh vrst objek-
tov. PIS biro Damjan Žibert s.p., 
Glavni trg 27, Sevnica, 
Tel.: 031 431 315

Prodam dvosobno stano-
vanje v centru Radeč. Miren 
predel mesta, lastna central-
na, obnovljeno, vrt, klet, EI 
izdelana. Ugodno. 
Tel.: 041 532 228

Prodam vinograd z lesenim 
hramom v Stankovem, 30 arov, 
500 trt. Tel.: 031 872 624

Prodam kmetijo z gozdom v 
Kraški vasi v skupni izmeri 12 
ha, možnost tudi po parcelah 
in domačija posebej. 
Tel.: 031 872 624

Prodam zazidljivo parcelo v 
Krški vasi ob glavni cesti, na-
sproti bencinske črpalke, 830 
m2. Tel.: 041 626 310

Na Libni prodamo vinograd 
z zidanico. Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 321 510

Na lepi sončni legi v Pišecah 
prodam gradbeno parcelo z 
elektriko in vodo v izmeri 15 
arov. Temelji in plošča (9 x 5 m) 
že narejena. Tel.: 031 594 662

Prodam njivo v izmeri 35 arov 
na lokaciji k.o. Koritno, Ponikve 
pri Veliki Dolini. 
Tel.: 041 860 260

Na južni legi v Vitni vasi pro-
dam opremljen vikend z vi-
nogradom. Tel.: 040 880 752

Na Stojanskem Vrhu prodam 
vinograd (14 arov) z zidanico 
in vso opremo, asfalt, vodovod, 
elektrika - vse urejeno. 
Tel.: 07 49 69 016

Kupimo zemljišče za grad-
njo stanovanjske hiše ali hišo 
v Krškem oziroma bližnji oko-
lici. Tel.: 051 345 591

V najem oddam opremljeno 
enosobno stanovanje na Cesti 
krških žrtev 86, Krško. 
Tel.: 031 653 122 

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

Oddam vinograd v Bojniku. 
Tel.: 031 769 043

Oddam v najem ali prodam vi-
nograd, cca. 1400 trt, cvičkove 
sorte, Apnenik nad Boštanjem, 
star 14 let, simbolična naje-
mnina, po potrebi oddamo tudi 
klet z opremo. Možna strojna 
obdelava. Tel.: 041 581 842

Kupim sončno parcelo za grad-
njo stanovanjske hiše v Krškem 
ali okolici, v velikosti 1.000– 
1.700 m2. Tel.: 031 758 597

Oddam vinograd, cca. 300 trt 
(cepljenke), 3 km iz Kostanje-
vice. Tel.: 051 382 118, Tone

Oddam v najem ali prodam 
lokal (75 m2) v centru Brežic. 
Tel.: 041 928 777

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTOCIKLIZEM

Odkupujem mopede Tomos, 
4- ali 5-brzince, lahko v okva-
ri, brez dokumentov ali v delih. 
Tel.: 041 681 058, Lojze

KMETIJSTVO
Prodam traktor UT 804, 4x4, 
230 delovnih ur, teža 5 t, na-
prava za pluženje snega, kole-
sa 24-34“, 16.000 €. 
Tel.: 041 683 261

Prodam Zetor 2511, lepo oh-
ranjen, ter 200 kock sena. 
Tel.: 041 244 969

Prodam nakladalko SIP 16, če-
šnjeve ter javorjeve deske, de-
beline 3 cm. Tel.: 031 272 695

Prodam traktorsko kosilnico 
Gaspardo in traktorski obra-
čalnik z novimi jermeni. 
Tel.: 051 496 012

Prodam traktor Zetor, 25 
konjskih moči, registriran do 
10/2017. Tel.: 041 503 556

Kupim kosilnico ali motokul-
tivator s priključki, lahko v 
okvari. Kupim tudi moped To-
mos 4 ali 6. Tel.: 051 841 055

Prodam koruzo v zrnju, na-
ravno sušeno, in belo ter rde-
če vino. Tel.: 041 223 957

Prodam 300 kg krompirja za 
krmo, cena 0,10 €/kg. Okolica 
Brežic. Tel.: 031 319 080 

Tel.: 041 597 309
Marko Celestina s.p., 

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

Tel.: 07/49 77 090
GSM: 041/766 345

aluminijaste ograje

CKŽ 65, KRŠKO   Tel.: 07/49 05 900
www.kamnosestvo.com   info.kamnosestvo@siol.net Ka
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NAGROBNIKI OKENSKE POLICE

STOPNICE KUHINJSKI PULTI

parcelacije
ureditve mej
geodetski posnetki
kataster stavb
zakoličbe

Branko Kržan
inž. geod., direktor, 
odgovorni geodet

Ulica Stanka Škalerja 29, 8250 Brežice

Tel./fax: 07 49 62 715, girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

vijaki@vijaki.si  /  Velika Dolina 32
Tel.: 07/ 49 57 350 / 041 298 777 / 041 710 916

SPAX CINKANI + INOX + TORX od Ø 2,5 - Ø 8 X 350
VIJAKI DIN 931 + 933 od M2,5 - M48 CINKANI + INOX

VIJAKI S FINIMI NAVOJI KV 10.9., VIjAKI PO NAČRTIH ...
ISO 7380, INBUSI S PODLOŽKO ALI BREZ, CINKANI + INOX
MATICE, PODLOŽKE, NAVOJNE PALICE OD 1-3M, ZN + A2

KOVICE, ZATIČI, KOTNIKI, PVC + KOV. VLOŽKI, ČEPI,ŠKRIPCI, 
KNIPINGI, SIDRNI VIJAKI, KAVLJI LESTENČNI + ZIDNI, itd.  

d.o.o.d.o.o.
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PRODAMO VIKEND, 
OTAVNIK, leto izgradnje 1973, 

površina 70 m2, površina 
parcele 1.149 m2, cena 43.000 €

040 391 301 Klavdija
www.nnrn.si

ODKUP VOZIL (osebnih, dostavnih in tovornih),
GRADBENE MEHANIZACIJE, viličarjev in traktorjev.
Odkupujemo vse vrste vozil, tudi poškodovane,
izrabljene in v okvari. ODVOZ NA NAŠE STROŠKE.
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Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

Očalna stekla EyeDrive

REVOLUCIONARNA 
INOVACIJA.

PREIZKUSI BREZPLAČNO!

®

AKCIJSKA UGODNOST SAMO DO 25. 3. 

070 660 660

Ribogojnica severnoafriškega čopovca - afriškega soma 

Sveži �le pripravimo po predhodnem naročilu. 
Naročila sprejemamo na tel.:  041 973 991

Jože Colarič s.p., PE Ribogojstvo Colarič 
Dobrava pri Kostanjevici 9 
8311 Kostanjevica na Krki                                           

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Ivanu Žvegliču, Delavska 7, 

8281 Senovo. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako sobo-
to ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1. (2.) Ans. PRLEŠKI KVINTET - To si ti
 2. (3) IGOR in ZLATI ZVOKI in FANTJE S PRAPROTNA -  
   Roža moja
 3. (4.) Ans. VIKEND - Ne joči, mami
 4. (5.) NEJC KASTELIC - Sem hodil k eni tja na vas
 5. (1.) BRANE KLAVŽAR s prijatelji - Jesensko sonce
 6. (10.) Ans. NARCIS in BISERI - Beli sneg
 7. (9.) Ans. PETRA FINKA - Ozri se še enkrat  
 8. (6.) LOJZE OGOREVC s prijatelji - Rekla si mi
 9. (7.) KVINTET SLOVENSKIH DEKLET - Spet in spet
 10. (-.) VERA & ORIGINALI - Rad imam tvoj nasmeh

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Poljanšek - Lepa slepa grešna nežna

 
Kupon št. 352

Glasujem za: ______________________________________________________________
Moj predlog:  _____________________________________________________________
Moje ime in naslov: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Kupone pošljite na naslov: 
Radio Sraka, p. p. 338, 8000 Novo mesto 

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 4. 3. 2017, ob 17. uri

UREJANJE ZELENE OKOLICE
Opravljamo naslednje storitve:

Košnja trave v vinogradih in sadovnjakih
Košnja trave okoli hiš ter po večjih travnatih površinah
Obrezovanje (grmovnic, živih mej ter podiranje dreves)
Lopatanje oziroma štihanje vrtov
Po želji biološke odpadke  odpeljemo 

 031-224-569
VAŠO OKOLICO UREDIMO ZA VAŠE PRIJETNO POČUTJE
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Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

Tel.: 07/ 49 61 200
Fax: 07/49 61 747
GSM: 031 / 304 374

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža

w
w

w
.s

te
kl

ar
st

vo
-le

ks
e.

si



Posavski obzornik - leto XXI, številka 5, četrtek, 2. 3. 2017 31OBVESTILA

Prodam naravno sušeno ko-
ruzo, cena 0,18 €/kg, in nakla-
dalko SIP, okolica Brežic. 
Tel.: 041 491 140

Prodam koruzo v zrnju ali 
strokih iz koruznjaka, teličko 
limuzin, staro 2,5 meseca, in 
bikca rjavi limuzin, starega 2 
meseca. Tel.: 07 49 63 058

Prodam uležan hlevski gnoj, 
primeren za vrtove ali karko-
li. Po dogovoru tudi dostavim. 
Tel.: 041 878 085

Prodam seno v kockah, cena 
1,50 €. Tel.: 031 360 712

Peleti s certifikatom EN plus 
in lesni briketi. Tel.: 070 665 
823, www.eko-peleti.si

Kupim hlodovino za kurjavo 
(bukovo, gabrovo, hrastovo 
ali akacijevo), lahko na rastju. 
Tel.: 040 309 402

Prodam mešana kalana drva. 
Možna dostava. 
Tel.: 030 672 090

Prodam drva, mešana in bu-
kev, možna dostava, ter trak-
torski cepilec (20 t). 
Tel.: 031 594 663 

Prodam hrastove plohe in ječ-
men po ugodni ceni. 
Tel.: 031 768 569

Prodam kostanjevo kolje (2 
m), puhalnik Tajfun na kardan, 
brane 20 diskov, krmo v kockah 
in drva, kratko žagana. Okolica 
Brežic. Tel.: 07 49 65 331 

Prodam bukova drva, kalana, 
kratko žagana, ter belo in rde-
če vino. Tel.: 031 415 574

Prodam bukova drva za štedil-
nik ali centralno kurjavo, mo-
žna dostava na dom. Tel.: 040 
738 059, Anton Gošek s.p., Ro-
žno 26, Brestanica

Prodam suha hrastova drva, 
žagana na 33 cm. Tel.: 041 637 
146, po 20. uri

VINOGRADNIŠTVO, 
ŽIVILA

Prodam vino cviček po 1 €/l 
ali po dogovoru, modro fran-
kinjo ter mešano belo (kerner, 
sauvignon) po 1,30 €/l. 
Tel.: 041 809 209

Menjam vino za drva, praši-
ča ali odojke. Tel.: 041 743 462

Prodam rdeče vino, Bizeljsko- 
sremiški okoliš, letnik 2016. 
Tel.: 031 550 712

Prodam cviček, kvaliteten, 
možna dostava, ali menjam za 
prašiča. Tel.: 041 228 594

Prodam kole za fižol, smreko-
ve sušice. Ugodno. 
Tel.: 041 847 896

Prodam kalano kostanjevo 
kolje, dolžine 2 m. Cena 1,20 
€. Tel.: 031 439 645 

Prodam lesena soda (800 l in 
1000 l), stara 20 let. 
Tel.: 051 672 584 

NAVODILA
Naročila za male oglase sprejemamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

(pon. - pet.: od 8. do 16. ure)
• po pošti: Posavski obzornik,
 p.p. 288, 8270 Krško
• na dopisništvu v Brežicah (pon. - 

pet.: od 9. do 12. ure, sre.: zaprto)
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781.

Oglasi morajo biti naročeni do 
ponedeljka pred izidom časopisa (do 
15. ure). Cena objave malega oglasa 
za fizične osebe do 15 besed znaša 
6,50 €, vsaka nadaljnja beseda 0,60 €, 
za okvir pa 3,70 €. 

Cena objave malega oglasa za pravne 
osebe, s.p. in druge posameznike, 
ki opravljajo pridobitno dejavnost na 
trgu ne glede na organizacijsko obliko, 
do 15 besed znaša 13,00 €, vsaka 
nadaljnja beseda 1,20 €, za okvir pa 
7,40 €. Oglas mora vsebovati naziv in 
naslov naročnika. Cene vsebujejo DDV.

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

Naročam (obkrožite črko): A. osnovni oglas, B. osnovni oglas v okvirju

NAROČILO MALEGA OGLASA


Za resničnost in verodostojnost objavljenih oglasov odgovarja naročnik.

 

POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 1408-5917) – 
časopis za pokrajino Posavje 
izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem.
Izdaja ga Zavod Neviodunum. V register 
medijev pri MK RS je vpisan pod št. 12.

UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: uprava@posavje.info
Direktor: Silvester Mavsar
Izvršna direktorica: Bojana Kunej
Prokuristka: Maruša Mavsar

UREDNIŠTVO
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 782
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: redakcija@posavje.info

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

Novinarji/novinarke: Peter Pavlovič, 
Bojana Mavsar, Maruša Mavsar, Rok 
Retelj 

Sodelavke in sodelavci: Smilja Radi, 
Natja Jenko Sunčič, Marija Hrvatin, 
Luka Šebek, Simon Uršič

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt, Sven Mavsar

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, Bojana Kunej 

Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

Cenike in druge pogoje za naročene obja-
ve v rednih številkah, na tematskih stra-
neh in prilogah dobite na uredništvu.

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah 
in prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. 
naročniki. Nenaročenih prispevkov in foto-
grafij ne vračamo in ne honoriramo. Stali-
šča, izražena v kolumnah in drugih prispev-
kih zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno 
stališča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic av-
torskih del v Posavskem obzorniku so Za-
vod Neviodunum ali avtorji, ki imajo z iz-
dajateljem sklenjene avtorske pogodbe, 
zato teh del ni dovoljeno reproducirati, 
distribuirati ali drugače uporabljati v tr-
žne namene brez ustreznega pisnega do-
voljenja oziroma pogodbe.

Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem 
obzorniku se nahaja na sedežu uredništva.

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica 
na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Fi-
zične in pravne osebe ga lahko naročijo po 
pošti, e-pošti ali faksu. Plačajo samo stro-
ške pošiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 
številk: za naslovnike v Sloveniji – 17 EUR, 
v Evropski uniji – 33 EUR.

PLAČILA
ID za DDV: SI61220388
TRR pri banki SKB:
SI56 0315 5108 6687 920
TRR pri banki NLB: 
SI56 0298 0025 4398 083

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 27.100 izvodov

 

Naslednja številka (6/2017) bo izšla v 
četrtek, 16. marca 2017.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 9. marec 2017.

GLM-LOVŠE d.o.o., Bušeča vas 35a, 8263 Cerklje ob Krki

vris stavbe

Tel. 07/620 97 47
Mob.: 040/596 583

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

Planinska c. 5, 8290 Sevnicad.o.o.

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

Vodenje poslovnih knjig
Helena Poznič s.p.

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

GSM:     031-370-397
Telefon: 07-490-50-40

e-pošta: 
helena.poznic@gmail.com

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

USTANOVITEV PODJETJA 
NA HRVAŠKEM!

USTANOVITEV PODJETJA 
V SRBIJI!

USTANOVITEV PODJETJA 
V AVSTRIJI!

Agencija SPIN d.o.o., Šolska ulica 2, 8250 Brežice info@agencijaspin.si

Odpiranje podjetij in podružnic, virtualna pisarna,
najem opremljenih pisarn, računovodske storitve,

prevajanje, coworking, pravna svetovanja, pridobitev
davčne številke, nepremičnine, dovoljenja za delo,

vse ostale storitve...

Prodam vino modri pinot, bi-
zeljsko rdeče, bizeljsko belo, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 040 781 444

Prodam kvalitetno vino mod-
re frankinje (1,20 €/l) ter belo 
in rdeče (1,00 €/l). 
Tel.: 041 983 525 

Prodam 40 kom betonskih 
stebrov za vinograd, malo ra-
bljeni, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 916 652

Prodam sadike krompirja, 
luščilec koruze (kardanski) in 
kolje za vinograd. 
Tel.: 030 694 956

ŽIVALI
Kupim pitane krave in telice 
za zakol. Plačilo takoj + davek. 
Polajžer Marjan s.p., Vidovica 
2, Pristava pri Mestinju. 
Tel.: 040 673 009

Odkupujemo debele krave in 
telice za zakol. Plačilo takoj + 
davek. Trgovina z živimi žival-
mi, Tadej Drofenik, s.p., Nezbi-
še 13, Pristava pri Mestinju. 
Tel.: 040 179 780

Kupim suho jalovo kravo za 
pitanje. Tel.: 041 508 255

Prodam 2 telici, limuzin (sta-
ra 19 mesecev) in simentalko 
(stara 18 mesecev). 
Tel.: 031 368 634

Prodam bikca simentalca, tež-
kega 170 kg, in prašiče, težke 
60-120 kg. Možen zakol. 
Tel.: 051 872 179

Prodam kravo ali telico po iz-
biri, pašne, breje 9 mesecev. 
Krava je mirna, težka 800 kg. 
Ostalo po dogovoru. 
Tel.: 041 523 708 

Prodam dve mladi kravi dojilji, 
obe s telički, bikca ali brejo teli-
co. Vsi pašni. Tel.: 041 773 508

Prodam prašiča (150 kg in 
280 kg) in krškopoljca (40 kg). 
Tel.: 051 634 338

Prodam odojke do 35 kg in 
prašiče do 130 kg. Okolica Bre-
žic. Tel.: 041 514 135

Prodam prašiča, težkega oko-
li 160 kg, in dva okoli 120 kg, 
možen zakol. Okolica Dobove. 
Tel.: 040 774 468

Prodam prašiča, težkega 150 
kg, hranjen z domačo hrano, 
in koruzo iz koruznjaka (Do-
bova). Tel.: 041 243 497

Prodam prašiča, težkega cca. 
200 kg, svinjsko mast in fižol 
češnjevec in lišček za seme. 
Tel.: 031 897 928

Prodam odojke, težke okoli 25 
kg. Tel.: 031 202 963

Prodam prašiče, težke od 25 
do 100 kg, hranjene z domačo 
hrano. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 411 714

Prodam domače jagenjčke 
(lahko polovice), race japonke, 
belo vino in mladičke belgijske 
ovčarke. Tel.: 041 724 690

Prodam kozlička (11 mese-
cev) za nadaljnjo rejo in vino, 
belo in rdeče, več vrst. 
Tel.: 041 549 680

RAZNO
Izdelava nagrobnih napisov in 
nagrobnikov ter obnova. Tel.: 
041 493 455, Marko Kranjec 
s.p., Rožno 15a, Brestanica

Prodam Biblijo, ročno izde-

lano, vezano v zlato, s 1130 
stranmi in certifikatom. Cena 
po dogovoru. Tel.: 070 469 424

Prodam več oblek za poroko 
in obhajilo, moških in ženskih. 
Cena 20 €. Tel.: 041 542 258

STIKI
Ženitne ponudbe številnih 
osamljenih, raznovrstnih ljudi, 
različnih starosti, izobrazb, po 
vsej državi. Tel.: 031 505 495, 
www.zau.si 

Vem, da nekje deklica živi, ki 
si moje ljubezni in prihodno-
sti želi. 44-letni invalid. 
Tel.: 031 743 704

65-letna invalidka (invalidnost 
ni vidna) želi spoznati upoko-
jenca, nekadilca, nealkoholika, 
brez obveznosti, nad 170 cm, 
do 70 let. Tel.: 070 244 970

45-letni iščem žensko, staro od 
37 do 43 let. Sem vesele nara-
ve in dobre družbe, prihajam iz 
Hrastnika, sem samski, urejen 
in komaj čakam, da spoznam 
sorodno dušo. 
Tel.: 031 282 815

Moški, 49 let, s svojo hišo in vr-
tom, iščem žensko svojih let za 
prijateljstvo, resno zvezo. 
Tel.: 051 743 901

PERUTNINARSTVO CIGLAR Perutninarstvo Ivan Ciglar s. p., Kajuhova 3, 8281 Senovo

s Senovega sporoča 
cenjenim strankam, da bo 
25. marca prodaja belih 

kilogramskih piščancev ter 
rjavih in grahas�h jarkic pri Mirt 

Alojzu na Gmajni 28, Raka ter 
28. marca prodaja na Senovem. 

Enodnevni beli piščanci 
dobavljivi vsak četrtek. Beli 

večji piščanci, rjave, grahaste in 
črne jarkice pa ob torkih in 

petkih. Za naročilo pokličite na 
031 676 724 

ali 07 49 73 190.

PERUTNINARSTVO 
MARTIN METELKO s.p., 
Hudo Brezje 16, 8293 Studenec,

obvešča cenjene stranke, 
da lahko dobite bele 

kilogramske piščance v 
soboto, 25. marca, mlade 

rjave in grahaste jarkice pa 
vsak delavnik ob 17. uri.

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol.

Tel.: 041 716 154

 

Telefon: 031 621 522, 
07 49 21 563

Perutnina Rostohar - E, Erika Rostohar s.p.,
Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar - E
Spoštovani, sporočamo 

vam, da bo prodaja 
belih kilogramskih 

piščancev in mladih jarkic,
v soboto, 25. marca.  

Piščancev bo dovolj za vse. 
Mlade jarkice dobite 

vsak delavnik ob 17. uri.
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Na dan, ko me je popeljala do 
svojega doma, sem nič kaj nav-
dušeno odkrila, koliko ulic in 
uličic svojega mesta še nisem 
spredalčkala. V objemu to-
plega doma sta naju pričaka-
la živahna štiriletna dvojčka 
Daniel in David, ki ju je z ne-
verjetnim posluhom, med ča-
som najinega pogovora, us-
merjal očka Robert.

Jana se je rodila v mestecu 
Vyškov na jugovzhodu Češke 
20. avgusta 1984 kot edin-
ka mamici (tako jo kliče) Mi-
loslavi in atu Janu Hrdova. 
»Srednjo šolo sem leta 2004 
končala v Brnu in sem po pok-
licu umetniški graver. To je bil 
edini umetniški razred na šoli. 
Všeč mi je bilo, ker smo veli-
ko ustvarjali in smo imeli de-
lavnice. En dan smo imeli sre-
dnješolske klasične predmete, 
od češkega jezika, anglešči-
ne, matematike, fizike, kemi-
je do umetnostne zgodovine. 
Pri umetnostni zgodovini smo 
obravnavali različne umetno-
stne smeri in se učili o vsem 
tem, kar so umetniki po ob-
dobjih ustvarili od pradavni-
ne do danes,« je sogovornica 

Jana Rožman: »Sem Brežičanka, 
a v srcu ostajam Čehinja«
BREŽICE - Srečanje z Jano Rožman je bilo popolnoma naključno, ko je pri Rožmanovih (s katerimi nima so-
rodstvenih vezi) izbirala okvirja za dva portreta, ki ju je narisala. Portreta sta me silno pritegnila, hkrati 
me je v hipu zasvojila s svojo neposrednostjo, iskrivostjo, nasmejanostjo. In - češkim naglasom.

živahno pripovedovala, kot da 
bi pred kratkim končala šola-
nje in opravila maturo.

V pogovoru pove, da so bili v 
razredu razdeljeni na graver-
je, kovače in kiparje, vsak s 
svojimi postopki dela. »Gra-
verji smo ročno gravirali me-
dalje, obeske z imeni in priim-
ki, pač vse, kar se da okrasiti, 
od lovskih pušk dalje do spo-
minskih kovancev in štampi-
ljk,« razloži. Zadnji dve leti, v 
tretjem in četrtem razredu, 

niso imeli več 
»neljubih« pred-
metov - mate-
matike, fizike in 
kemije - in na-
mesto teh pred-
metov so dobili 
več ur umetno-
stne smeri, s tem 
več risanja in iz-
delovanja kovin. 
O maturi pa: »To 
je bil mesec dela 
v delavnici od 
ideje do končne-
ga izdelka. Idejo 
sem najprej na-
risala na papir 
in sem potem to 

idejo prenesla še na kovino in 
izdelala. Seveda bi bilo posto-
pek še lažje opisati ob praktič-
nem prikazu. Žal po končanem 
šolanju nisem dobila dela. Za 
zaslužek sem delala kot elek-
tromonter in bila varuška.«

V Brežice jo je pripeljala ljube-
zen leta 2006, z Robijem sta se 
poročila leto kasneje. Sedaj je 
že deset let Brežičanka, a s če-
škim državljanstvom, ker ji v 
rojstni domovini ne dovolijo 
imeti dvojnega državljanstva. 

Jana�Rožman

Pa pristaneva ob portretih in 
risanju. »Če sem odkrita, sem 
risanje 'odkrila' na koncu de-
vetletke. Risanje je res samo 
moje veselje. V šoli nismo ri-
sali portretov. Ampak če ne 
znaš risati, tudi kovine ne mo-
reš izdelati tako, kot jo je tre-
ba. To je tako povezano. Naj-
raje imam navaden svinčnik, 
potem pa tudi krede, vodene 
in tempera barvice. Po navadi 
rišem zvečer, ko je mir, ali pa si 
ukradem čas, ko sta dvojčka v 
vrtcu, sedaj ko nisem zaposle-
na. Rišem za domače, prijate-
lje, za posebne dogodke, kadar 
si kdo kaj zaželi,« pove Jana.

Res, kadar si kdo kaj in kar koli 
zaželi. Kot že rečeno, s filigran-
sko natančnostjo, od portretov, 
pejsažev do objektov. Pri čemer 
jezik res ni ovira, ki ji niti ni bil, 
morda nekoliko čisto v začet-
ku. Zato jo tudi z veseljem po-
vabijo k prevajanju, kadar so tu 
obiski s Češke. Kamor se s pol-
no dušo radosti vsakič odpra-
vi s svojo družinico k staršema 
v rodni Vyškov, srednje veliko 
mestece s parki, oddaljeno od 
tu za šest ur vožnje. 
� Natja�Jenko�Sunčič���

Program za marec
Četrtek, 2. 3. 2017, ob 18.00
Pot do sreče obstaja: ˝Upravljanje s čustvi v 
odnosih˝
Brezplačno predavanje v Kulturnem domu Krško
Organizatorji: LAS Krško, MC Krško in KD Krško
 
Četrtek, 2. 3. 2017, ob 19.00
Dokumentarni četrtek
Ogled dokumentarnih filmov na temo umetnosti, 
glasbe, kulture, subkultur
Enkraten ogled: 1€, mesečna karta: 3€
Prijave: vanlovfamily@gmail.com
Vsak četrtek!

Sobota, 4.3.2017, ob 10.00
MC Direndaj: Rože za mamico
Prijave: monika.macek@mc-krsko.si

Sobota, 4. 3. 2017, ob 10.00
Delavnica »Vzgoja paradižnika od A do Ž«
Prijava: info@paradiznik.si,  tel: 031 011 153  

Torek, 7. 3. 2017, ob 18.00
Okno v svet – predstavitev programov za mobilnost 
mladih, Erasmus+ 
Vstop je prost.

Petek, 10. 3. 2017, ob 21.00
Stand up Comedy night:
Rok Krivičič, Beno Stare, Nik Beseničar, Tom Costo 
in Rok Koblar.
Vstopnina: 3€

Sobota, 11. 3. 2017, ob 21.00
Koncert Metal sekcije: 
Teleport, Morbid creation in Černozjom
Vstopnina: 5€

Stand up Comedy night
Rok Krivičič, Beno Stare, Nik Beseničar, Tom Costo in Rok Koblar so 
hudomušni fantje, ki bodo poskrbeli za dozo smeha na odru 
Mladinskega centra Krško. Večer stand-up komedije v klubski 
dvorani bo seveda zavit v tematsko obarvan humor, v katerem ne 
bo manjkalo smešnih domislic in besednih premetov na račun 
različnih problematik sveta. To je prvi Stand up comedy večer v nizu 
večih, ki se nam še obetajo in kjer se bodo predstavili mladi, še 
neuveljavljeni komiki. Pridite in se nasmejte z nami!

Mladinski center Krško, petek, 10. 3. 2017, ob 21.00. 
Vstopnina: 3€.

Delavnica »Vzgoja paradižnika od A do Ž«, 
Vabljeni na brezplačno delavnico »Vzgoja paradižnika od A do Ž«, 
namenjena praktičnim nasvetom pri setvi in vzgoji paradižnika ter 
tudi ostalih plodovk.
Vsak udeleženec prejme v dar seme različnih barv paradižnika!

Spoznali bomo:
- praktične nasvete pri setvi, negi in vzgoji,
- spopadanje z boleznimi,
- ter preizkusili pikiranje / presajanje sejančkov.
Odgovorili bomo tudi na vaša vprašanja in dileme.

Za zagotovitev mesta zaželena prijava na: 
info@paradiznik.si oz. tel: 031 011 153.

Sobota, 4. 3. 2017, ob 10.00 v Mladinskem centru Krško.

SENUŠE - Koranti iz Markovcev pri Ptuju odganjajo zimo pod 
okriljem Etnografskega društva Markovci ne le na najstarejšem 
pustnem karnevalu na Ptuju, kjer je bil prvič izveden sprehod 
pustnih mask po tamkajšnjih ulicah na pustni torek v februarju 
že davnega leta 1873, temveč so v času od svečnice do pepelnič-
ne srede reden obiskovalec mnogih slovenskih večjih in manj-
ših krajev. Mednje sodijo tudi Senuše, ki jih markovški koranti v 
kostumih iz ovčje kože, okrog pasu pripetimi velikimi kravjimi 
zvonci, z mitskimi in strahospoštovanje zbujajočimi naglavnimi 
maskami ter v rokah vihtečimi lesenimi gorjačami ob spremstvu 
pokačev obiskujejo že vrsto let. Kar ni naključje, saj je član sku-
pine tudi senuški rojak Matjaž Tomažin (spredaj prvi z desne), 
ki se je sicer pred leti odselil in si v okolici Ptuja ustvaril dom in 
družino, a se še vedno rad vrača v kraj odraščanja in mladostnih 
let. Sicer ima Tomažin na Ptuju tudi zelo uspešen Klub tajskega 
boksa Muay-Thai Gym, v katerem je predsednik in kot nekdanji 
uspešen tekmovalec tajskega boksa (v letih 2005 in 2006 držav-
ni prvak ) tudi trener, hkrati pa predseduje tudi tekmovalni ko-
misiji v Slovenski zvezi tajskega boksa. Kondicijo si poleg redne 
vadbe ohranja tudi v vlogi koranta, saj oprava, v katero so odeti, 
tehta tudi po 40 in več kilogramov. 
� B.�M.,�foto:�Sv.�M. 

Markovški koranti preganjali 
zimo na Senušah

Po� opravljenem� pustnem� obredu� so�markovški� koranti� s�
spremstvom�v�družbi�predsednika�Damjana�Mežiča�in�pod-
predsednika�sveta�KS�Senuše�Jožeta�Tomažina�naredili�tudi�
spominsko�fotografijo�pred�tamkajšnjim�gasilskim�domom.


